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 الشكر 

 ،احلمد هلل الذي له الشكر والثناء ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،احلمد هلل رب العاملني
واحسانه وعظيم فضله، ووافر نعمه جبزيل امتنانً و ، احلمد هلل أواًل وأخرًااحلمد هلل املستحق للحمد، 

 (1)ٌٍََُِّّّّّّّٰٰىٱُّٱالعزيزاحلمد هلل القائل يف كتابه توفيقه، 

 والصالة والسالم على سيد ولد آدم الرسول املبعوث رمحًة للعاملني أما بعد:

 َيْشُكرُ  ال"  :قالعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاء يف احلديث الصحيح 
 .(2) اَّللهَ َمْن ال َيْشُكُر النهاسَ 

من هذا املنطلق الرابين واملنهج النبوي يطيب يل وقد َمن هللا عليِّّ إبكمال هذه الدراسة أن أتقدم 
اوز عمره لصرح العلمي الشامخ جامعة املدينة العاملية هذا الصرح الذي جتزيل الشكر والعرفان هلذا اجب

جلامعة املدينة العاملية على أن أاتحت يل  شكرًاوقاصديه،  تغني العلمللمب وسبق عصره فكان عنوانً 
إىل أستاذي الكرمي كما أقدم الشكر الوفري واالمتنان الوفري .ملاجستريحلمي دراسة افرصة إكمال 

بذل يل الوقت ، املشرف على هذه الرسالة على مااألستاذ املشارك الدكتور: مجال الدين حممد مزكي
 هعبد اإلللألستاذ:  موصوالن والشكر والعرفان. املأمولرج هذا العمل على الوجه خيحىت واجلهد 
ويسري يل كل ما احتاجته يف مدير املرحلة الثانوية بدار الذكر األهلية الذي كان مبثابة الوالد  الغماس

تعاونه غيالن، على  عبد هللاوأشكر مشرف الرتبية اإلسالمية ابملدارس الدكتور: خدمة هذا العمل، 
 .ووقفته وتشجيعه يل

وتوفري املعنوي والتحفيز الذي كان له دور يف التشجيع نائب الاألستاذ: أمحد  الشكر ألخي وصديقيو 
الذي كان الدور البارز  ،ألستاذ: أمحد السعيدللحبيب ا، والشكر موصول العلمية الكثري من املراجع

ري لكل من ساهم يف هذا أقدم شكري وتقدي وأخريًا ،نتائج هذه الدراسةل اإلحصائي تحليلاليف 
، وآخر دواعنا أن احلمد طيب الثناء وخالص الدعاء دعاء، فلهم مين مجيًعا  أو مشورة  أوالعمل بفكرة  

 .هلل رب العاملني

                                      
 .7اآلية جزء من  إبراهيم:سورة  (1)

 .4811، رقم 102، ص5، كتاب األدب، ابب يف شكر املعروف، جالسننأخرجه أبو داود يف  (2)
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 اإلهداء
 

ر الكبري بتشجيعهما وحثهما ا األثمكان هليل بعد هللا، حيث   اللذان كان عونً  ي العزيزينإىل والده 
فما هذا العمل إال مثرة من مثراهتما ودعائهما، فاللهم ابرك يل فيهما واحفظهما من كل بعتهما، ومتا

 .برمهاوارزقين اللهم وابرك يف أعمارمها سوء ومكروه 
أخيت اليت قامت مبساعديت أثناء فيهم وخاصة الغالية  حفظهم هللا ورعاهم وابركإىل إخويت األعزاء 

 والتدقيق.راجعة امل
 مع ذاكو  ،وابنائي الذين قصرت يف حقهم يف فرتة اعدادي وانشغايل هبذه الدراسةيت الغالية إىل زوج
 .والتدقيقاملراجعة  أثناء أيًضا عاونتين

 
 …املتواضع نتفع هبذا العمل إىل كل من ي

 
 
 توكلت.وما توفيقي إال ابهلل عليه  

 

 

 

 الباحث                                           
 

 
 
 

 

 

 

 



 ي

 امللخص ابلعربية
فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي ملادة الفقه  عنوان الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم ، ابلصف الثالث الثانوي مبدينة جدة
 .التلقني التقليدية ت التعاونية مقارنة بطريقةالتعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي بنظام اجملموعا

وتركزت على التساؤل الرئيسي وهو: ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل 
ولتحقيق ذلك اهلدف استخدم الباحث املنهج الدراسي ملادة الفقه لطالب الصف الثالث الثانوي؟ 

 ( طالًبا140) ومت تقسيم عينة الدراسة املكونة من ،م القبلي والبعديشبه التجرييب القائم على التصمي
إىل جمموعتني جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة. وطبق الباحث على اجملموعتني االختبار القبلي لقياس 

وهي: وحدة الطالق وما  لقياس التحصيل يف مواضيع الدراسةتكافؤمها واالختبار التحصيلي البعدي 
وتدريس اجملموعة  ،وقام الباحث بتدريس اجملموعة الضابطة ابلطريقة التقليدية، األحكام يتعلق به من

 T-Testواستخدم الباحث اختبار ، وذلك ملدة شهرين ،التجريبية ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين
 .(0.05) الختبار صحة فرضية الدراسة عند مستوى الداللة اإلحصائية

 سة ما يلي:وأظهرت نتائج الدرا
بني متوسطي درجات طالب اجملموعة  (0.05) حصائية عند مستوىروق ذات داللة إال توجد فـ 1

 .التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل القبلي
بني متوسطي درجات طالب اجملموعة  (0.05) حصائية عند مستوىإتوجد فروق ذات داللة ـ 2

 جملموعة الضابطة. بطالب ا التجريبية مقارنةً 
ملا فيها من رفع من  نظرًا ؛لتعلم التعاوين يف التعليمأمهية تفعيل اسرتاتيجية ا: وخلصت الدراسة إىل

تعاوين يف مستوى التحصيل الدراسي، وكذلك يوصي الباحث بضرورة استخدام اسرتاتيجية التعلم ال
طرائق التدريس واسرتاتيجياته، وتشجيع سالمية، كما يوصي الباحث ابلتنوع يف تدريس مواد الرتبية اإل

  ريس كالطرق التقليدية اإللقائية.املعلمني على االبتعاد عن األسباب املعتادة يف التد
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Abstract

The study title: Effectiveness of the use of cooperative learning strategy in the development of 

ar secondary school in Jeddah. the academic achievement of the third ye 

This study was intended to investigate the effectiveness of using cooperative learning strategy 

in the development of the academic achievement compared to the traditional method of 

e secondary school students in Jeddah. The main question was indoctrination in the third grad

how effective is the use of cooperative learning strategy in the development of academic 

achievement for the Jurisprudence “alfeqqeh” course of the studied group?  

To achieve study goal, the researcher used semi-experimental-approach to compare the results 

before and after the experiment. A total of 140 students were divided into a study group and a 

control group. And it’s the chapter of divorce and the rules related to it.

cooperative learning strategy while the control group bjected to the The study group was su 

was subjected to the traditional learning approachfor two months. The knowledge acquisition 

ability was tested for both groups before and after the study was conducted to test the study 

.0.05)( at the level of statistical significancetest -ypothesis using Th 

 The results showed the following:

 There were no statistically significant differences at (0.05) between the average scores ofـ 1

the study group compared to the control group before the experiment started.  

 There were statistically significant differences at (0.05) between the average scores of theـ2 

study group compared to the control group after the experiment. 

The study concluded the importance of activating the cooperative learning strategy in 

education, as it raises the level of academic achievement. The researcher also recommends the 

use of a cooperative learning strategy in teaching Islamic education materials. The researcher 

also recommends applying a diversity of teaching methods and strategies and encouraging 

cooperative learning strategies teachers to adopted  

teaching. traditional methods of instead of the 
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 ولل األـــالفص                                   
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 مشكلة البحث
 أسئـلة البحث  

 البحثأهداف 
 أمهية البحث

 مصطلحات البحث
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 املقدمة

صلوات هللا  عبد هللاهلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحًة للعاملني، نبينا حممد بن احلمد 
 وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

ئلة يف مجيع فإن العصر احلديث الذي نعيشه قد أصبحت فيه متغريات كثرية، ونُقلة ها
ها، ظمِّ اجملاالت، ولعل جمال التعليم من أهم تلك اجملاالت اليت طالتها التغريات يف طريقتها، ونُ 

فالتحول احلاصل اليوم يف العملية التعليمية أدى إىل أن يتحول االهتمام من كيفية البحث  وقوانينها،
أصبح التعليم حباجة إىل ب، من هنا إىل البحث عن الكيفية اليت يتعلم هبا الطال فيما يتعلمه الطالب
قق التعليم جودته وأهدافه اليت يسعى إليها، يُ اكب تلك املتغريات األخرى، ولن الطرق احلديثة اليت تو 

بعد يوم، ولذا سعت الكثري من  ائه واملهتم بتطويره وحتسينه يومً إال إذا وجد املعلم املاهر، اجليد يف أدا
ية، وكذلك املهتمني ابلرتبية والتعليم يف خمتلف أحناء العامل، إىل االهتمام املؤسسات الرتبوية والتعليم

 ،ملواكبة التغريات العاملية املتالحقة اليت يتأثر هبا التعليم العمل وعلى تطوير أدائه ابستمرارو  ،علمابمل
علم أداء امل وه وازدهاره، ولذا اهتمت هذه املؤسسات بعدة معايري جلودةم اجملتمع ومنُ وابلتايل تقدُ 
ومدى حتقق الفائدة  وكذلك ابملخرج التعليمي، يف هذه اجلودة ا فاعالً ومشاركً  اا جيدً ليكون منتجً 
  للمتعلمني.

ما وأن الباحث معلم ملادة الفقه ابلصف الثالث ومن هنا كان املنطلق إلجراء هذا البحث سيه 
وجود مشكلة تتمثل يف تدين فقه كغريي من معلمي مادة ال  أيًضا من منطلق مالحظيتو  ،الثانوي

مستوى التحصيل لدى طالب الصف الثالث الثانوي، وأكدت  هذه املشكلة نتائج دراسة 
أكد هذا االستطالع على حيُث  استطالعية قام هبا الباحث ملعلمي وطالب الصف الثالث الثانوي

لقاء التلقيين، وكذلك اإل على طريقة وجود مشكلة تدين املستوى التحصيل، العتماد غالبية املعلمني
 طول املنهاج الدراسي الذي لرمبا كان السبب يف االعتماد على هذه الطريقة التقليدية.

يف الوطن العريب، احدى طرائق التدريس احلديثة تُعد اسرتاتيجية التعلم التعاوين حيُث أن و 
بعد أن أثبتت جناحها يف واليت ميكن تطبيقها لتفادي مشكلة تدين التحصيل الدراسي يف مادة الفقه 

يف العقود املاضية، بعد ما  هتمام هبا شيًئا فشيًئاقد بدأ االمواد دراسية خمتلفة ويف مراحل متعددة، و 
األحباث والدراسات املختلفة أثرها الفعال يف تنمية مهارات التفكري بشكل  عام ورفع معظم أثبتت 
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ة كما سيأيت بيانه، واملسامهة يف تطبيق املفاهيم مستوى التحصيل الدراسي يف خمتلف املراحل الدراسي
كون للتعليم يف احلياة العملية، وألن اإلسالم دعا إىل مبدأ التعاون يف مجيع جماالت احلياة، فال بد أن ي

 (1)َّخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغٱُّٱمنها نصيب، قال تعاىل 

اليت أظهرهتا احلركة الرتبوية ت التدريسية حدى التقنياالتعلم التعاوين امبا أن اسرتاتيجية و 
املعاصرة، وقد أثبتت البحوث والدراسات أثرها اإلجيايب يف التحصيل الدراسي يف العديد من املواد 

استخدام اسرتاتيجية فاعلية  فقد رأى الباحث أن يتعرف على ،ة يف املختلف املراحل التعليميةالدراسي
مبدينة  لفقه لدى طالب الصف الثالث الثانويادة االتعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي مل

 .جدة
 وتساؤله: كلة البحثـمش

الطالب يف احلصة كمتفاعل ال مستمع، أصبح  ةمشارك يف الوقت الذي أصبح من الضرورة
وما تغري ذلك النمط التقليدي الذي دأب عليه فئة من املعلمني، وهو منط التلقني،  أيًضامن الضرورة 

قررة أن تنتهي حىت تنتهي تلك املعلومات اليت لقنت، ووصلت إىل أذهان الطالب تكاد احلصة امل
، مبا لتفكري واالستنباط واحلوار والنقاشأصبحت قابلة لن عقول الطالب اليوم إعلى طبق من ذهب، 

ومما يتيح هلم التعبري بصوت قوي يكسر  ،يضمن للمعلمني مشاركة طالهبم يف احلصة كمتفاعلني
بصفة  شىت و يف مادة الفقه يف جمموعات تعاونية يف العلوم  املشاركة كمتعلمنيو  ،واملللحاجز اخلجل 

تاب ملا حتتويه املادة من دروس تفصيلية مستقاة من الك نظرًا ،ن أهم املواد الدراسيةم هار ابعتخاصة اب
 يدالسع يؤكدهوهذا ما  االجتماعية،األسرية و العالقات املعامالت و و والسنة لبيان أحكام العبادات 

اليت أوضحت" أن طرق التدريس جيب أن تكون قادرة على أن جتعل للدين  يف دراسته م(2004)
قيمته يف حياة الطالب، وترتفع مبستوى شعورهم الديين، حبيث تنعكس تعاليم الدين، وقضاايه 

 العلمية، وقواعده املعرفية على حياهتم السلوكية".
يف جمال تدريس املواد الدينية للمرحلة الثانوية ضعف ه عمل ومن خاللالباحث  وقد الحظ

أو احلوارية يف أحسن  لقائيةحلديثة واالقتصار على الطريقة اإلاهتمام املعلمني بطرق التدريس ا
إعادة النظر يف ( اليت أكدت على ضرورة 528، صم2002) دراسة احلماد د ذلكويؤي ،األحوال

                                      
.2اآلية جزء من  املائدة:سورة  (1)
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لرتبية اإلسالمية اليت تنمي التفكري الناقد والعلمي والبحث أساليب التدريس اليت يستخدمها معلمو ا
 .وحل املشكالت"

كما سـات يف جمال الرتبية اإلسالمية  أن السائد يف الدراالرتبوية على الساحة من املالحظ و 
تعرض لتقومي كتب الرتبية اإلسالمية وتطويرها يف معظم مراحل ("ي564، صم2002) ةذكر الناق

ن النظر إىل أساليب التدريس وهو ما يتاج فعاًل أن تتجه إليه جهود الباحثني يف هذا التعليم العام دو 
 .شأن"ال

هـ( واليت كان من 1430) عفيف يس الرتبية اإلسالمية مثل دراسةطرق تدر عدة وقد تناولت دراسات 
ديثة اليت ميكن أبرز نتائجها وجود معوقات يف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية تتعلق بطرائق التدريس احل

 .استخدامها بفاعلية يف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية

الفقه لصعوبة بعضها وكثرهتا مادة عات و ضو مل الطالب الكثري من ع صعوبة إدراك واستعابوم
وشعورهم بثقل املادة وعدم إدراكهم ملضامينها والتفاعل مع حمتوايهتا مما نتج عن ذلك تدين املستوى 

من كثرة املوضوعات،   يف املرحلة الثانوية الفقه دةمعلمي ما وشكوى الكثري من التحصيلي للطالب
ومن ذلك أسلوب التعلم ومتعًة   إىل أسلوب أكثر تفاعالً كان من الضرورة تغري األسلوب التلقيين

 .الذي يضمن مشاركَة مجيع الطالب يف العملية التعليمية التعاوين
ملتعلمني على أنه جيب أن يسعى التعليم إىل مساعدة ا إىلم( 2001) احللية وقد أشارت دراسة

اختالف أعمار ومستوايهتم وقدراهتم العقلية، وميوهلم إىل تنمية مهارات التفكري لديهم، ويكون ذلك 
 .دة وخطط تدريسية فاعلة بصفة عامةمن خالل بناء مناهج جي

 دراسة القضاةم( و 2000) دراسة العمروكواستجابًة لتوصيات العديد من الدراسات  
اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف حتويل دور املتعلم من استخدام حيث أكدت على فاعلية  م(1996)

 .جتاه حنو املادةاملشاركة والتعاون وحتسني اال متلق  إىل مشارك نشط مما يعزز روح
ام استخدفاعلية لقيام هبذا البحث للتعرف على بناًء على كل ما سبق رأى الباحث ضرورة ا

، مبدينة جدة ل الدراسي ملادة الفقه للصف الثالث الثانويالتعلم التعاوين يف تنمية التحصياسرتاتيجية 
 يف التايل:الرئيسي وعليه مت صياغة تساؤل البحث 

 

ستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي ملادة الفقه لطالب ما فاعلية ا •
 ؟الصف الثالث الثانوي
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 :يتفرع من التساؤل الرئيسي ما يليو 

 ؟يف رفع مستوى التحصل الدراسيومؤثر علم التعاوين دور ابرز هل للت •

اجملموعة التجريبية واجملموعة درجات هل هناك فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات  •
 ؟عند االختبار القبلي والبعدي الضابطة

 فروض الدراسة:
 

االختبار درجات  ي( بني متوسط0.05ئية عند املستوى )ال توجد فروق ذات داللة احصاـ 1
 طالب اجملموعة التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة.القبلي بني 

درجات طالب اجملموعة  ي( بني متوسط0.05) توجد فروق ذات داللة احصائية عند املستوىـ 2
موعة الضابطة اليت درست بطريقة التجريبية اليت درست ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين واجمل

 .عند االختبار البعدي التقليدية العادية
 أهداف البحث:

 إىل:يسعى الباحث للوصول من خالل إجراء دراسته 
لطالب  ملادة الفقه التحصيل الدراسييف  التعاوينالتعلم  استخدام اسرتاتيجيةالتعرف على أثر ـ 1

 الثانوية. الصف الثالث
 .عاون بني الطالب وتفعيله يف حياهتم الشخصيةتنمية دور التـ 2
 .ة جديدة لتدريس مادة الفقه لطالب الصف الثالث الثانوياسرتاتيجياستخدام  ـ3

 :أمهية البحث
تقدمي أساليب جديدة يف عامل  اا وحديثً ن الرتبية والتعليم قدميً لقد حاول املربون واملهتمون بشأ

ية بني املتعلمني، وتسهياًل هلم يف فهم املادة العلمية بطريقة تفاعلية، التدريس، مراعاًة للفروق الفرد
واستنباطية وتلبيًة لالهتمام املتزايد من قِّبل الباحثني، وال شك أن هلذه األساليب أمهية، ومنها هذه 

نوية التعلم التعاوين بنظام اجملموعات على حتصيل طالب املرحلة الثااستخدام الدراسة اليت تتناول أثر 
 . هـ(1432) كدراسة القحطاين  أمهية من توصيات دراسات سابقة وهلذا البحثيف مادة الفقه، 

من طرائق التدريس احلديثة اليت هتدف إىل تعويد الطالب على  اويعد التعلم التعاوين حاليً 
ولة وأن هذه الفكرة مقب اا، خصوصً ولية، ومساعدة الطالب بعضهم بعضً العمل اجلماعي وحتمل املسؤ 

 .وحرية التفكريوإبداء الرأيح للطالب إبراز دور القيادة يبني أوساط طالب املرحلة الثانوية، كما يت
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وقد أوصت بعض املؤمترات الرتبوية يف العامل العريب بضرورة االهتمام ابلتعلم التعاوين، وذلك 
التطوير الرتبوي يف بوصفه اسرتاتيجية تدريس أثبتت فاعليتها ميدانياً، فقد أكدت توصيات مؤمتر 

م أبمهية العناية ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس متنوعة وخباصة اسرتاتيجية التعلم 1978األردن عام 
 التعاوين.

أولت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية التعليم جله اهتمامها حيث  اأيضً 
 اين كيف أتعلم( وأصدرت بذلك كتيبً معلِّ ) عملت على تطوير اسرتاتيجيات التدريس حتت شعار

( ورد فيه ضمن مربرات هذا املشروع التطويري" احلث على استخدام 4صـ،ه1428/1429) اتعريفيً 
طرق وأساليب تساعد على تنمية تفكري الطالب، وإاتحة الفرصة هلم لإلبداع واالبتكار واملبادرة، 

يس وأساليبه، والتنوع يف الطرائق والوسائل وظهور اجتاهات حديثة يف الرتبية تتعلق مببادئ التدر 
 .التعليمية"

 وكان ضمن أهداف هذا املشروع تفعيل اسرتاتيجية التدريس القائمة على التعلم التعاوين.
 اوميكن أيضً ، ومن املهم اإلشارة إىل أمهية هذا البحث من نحية الوصول إىل طرائق تدريسية حديثة

 انب أخرى من خالل ما يلي:البحث من جو هذا النظر إىل أمهية 
 الطالب، واملعلم، والباحثني.

 

 أواًل: اجلوانب النظرية التالية:
ـ إجياد ُسبل تدريسية حديثة تساهم يف رفع املستوى التحصيلي وتنمية اجلانب الفكري من خالل 1

 مشاركة الطالب يف احلصة كمتفاعلني. 
الطالب مستقباًل، فيما هو خارج القاعة ـ رؤية بعيدة املدى يف جانب بث روح التعاون بني 2

 الدراسية.
ـ أمهية وجود املشرف الرتبوي الذي يقوم بتدريب املعلمني على إدارة الصف إلجراء األنشطة 3

 ر.طلب احلركة والتنقل من مكان آلخـاجلماعية اليت تت
 : اجلوانب التطبيقية التالية:ااثنيً 

كالتعلم حديثة   يةتخدام تقنيات معاصرة وطرائق تدريسـ يسهم البحث يف تشجيع املعلمني على اس1 
 .التعاوين
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 يف املرحلة الثانوية. اإلسالميةمن البحوث يف جماالت تدريس مواد الرتبية  اـ أمهية إجراء مزيدً 2
 مصطلحات البحث:

 ( الفاعلية:1)
 ."لاعِّ و فَ ا هُ ل مَ  كُ يفِّ  ف  صْ أبنه "وَ ( 721صاملعجم الوسيط )لغًة: ورد لفظ الفاعلية يف 

أبهنا:" مدى األثر الذي ميكن أن حتدثه املعاجلة ( 23ص،م2003) شحاتهعرفها أـ : اصطالًحا
التجريبية ابعتبارها متغريًا مستقاًل يف أحد املتغريات التابعة، كما يعرف أبنه مدى أثر عامل أو بعض 

 .العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل التابعة"
"إن لفظ الفاعلية يف جمال املناهج وطرق التدريس يشري  فقال:( 93، صم1989) ابديوعرفها  ـب 

إىل أثر املعلم يف تالميذه، أو التغري املرغوب فيه، والذي جيعلهم يصلون إىل األهداف الرتبوية، وهكذا 
 .ا أثر تعليم"ـاء التالميذ على أهنجند أن الفاعلية تشري إىل النواتج التعليمية اليت تظهر يف أد

( أبهنا: " حتديد األثر املرغوب أو املتوقع الذي يدثه برنمج 93ص،م1997) توفيقـ وعرفها ج 
ة أو النقصان التدريس لتحقيق األهداف اليت وضع من أجلها، ويقاس من خالل التعرف على الزايد

 .ات جمموعة الدراسةيف متوسطات درج
از األهداف أو املدخالت لبلوغ " القدرة على التأثري وإجن( أبهنا54ص،م2004) زيتونـ وعرفها د 

 .ا أبقصى حد ممكن"والوصول إليهالنتائج املرجوة 
الوصول إىل  عىن وتدل يف الغالب على العمل من أجلاملمتقاربة  املالحظ أن التعريفات السابقةمن 

لفاعلية من التعريفات أعلى درجات اإلجناز وحتقيق أفضل النتائج املرجوة، ونستطيع أن نرتجم ا
يف النفس على العمل لتحقيق أفضل النتائج سواًء على السابقة على أهنا القوة الداخلية الباعثة 

، وابلتايل تكون أفضل النتائج املرجوة هي رفع املستوى التحصيلي املستوى الفردي أو اجلماعي
 .للطالب

األثر الذي يرتكه استخدام اسرتاتيجية  أبهنا:يف هذه الدراسة عرف الباحث الفاعلية ي إجرائًيا
التعلم التعاوين يف تدريس ماده الفقه على رفع مستوى التحصيل املعريف وتنمية مهارات التفكري لدى 

 الصف الثالث الثانوي.وهم طالب  ،املتعلمني
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 ( اسرتاتيجية: 2) 

 اختيار األهداف.و لغًة: أصلها اللغوي كلمة يوننية )اسرتاتيجيوس( ومعناها فن القيادة 
أبهنا" لفظة استخدمت يف احلياة  اصطالًحا( 24صم،2003) والنجارعرفها شحاتة اصطالًحا: 

العسكرية وتطورت دالالهتا حىت أصبحت فن القيادة العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة، مث 
عة من األفكار انتقلت إىل جماالت أخرى اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية، وهي عبارة عن جممو 

واملبادئ اليت تتناول جمااًل من جماالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة، تنطلق حنو حتقيق 
أهداف معينة وحمددة األساليب والوسائل اليت تساعدها على حتقيق تلك األهداف مث تضع أساليب 

 .من قبل"التقدم املناسبة لتعرف مدى جناحها وحتقيقها لألهداف اليت حددهتا 

 :أما من الناحية التدريسية
( "اختيار واستخدام الطرق اليت تساعد املتعلم على جتهيز 130صم،2004) عرفها صالح الدينأ ـ 

املادة اليت يريد تعلمها، حيث يستخدمون طرق خمتلفة تتناسب مع األهداف اخلاصة اليت يريدون 
 .حتقيقها"

( أبهنا" جمموعة من إجراءات التدريس املختارة 40ص م،2003) شحاتة والنجار عرفها أيًضاـ ب 
التدريس، واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس، مبا يقق سلفًا من قبل املعلم أو مصمم 

األهداف التدريسية املرجوة أبقصى فاعلية ممكنة، ويف ضوء اإلمكانت املتاحة، أو هي جمموعة 
 ."الفرص التعليمية أمام التالميذ كي يتعلموا اإلجراءات اليت يتخذها املعلم لتهيئة

( أبهنا" جمموعة من اإلجراءات واألنشطة واألساليب اليت خيتارها 59ص م،2003) ةعرفها احليلـ ج 
اإلمكانت املتاحة  وبشكل متسلسل مستخدًما األخرى،املعلم، أو خيطط إلتباعها الواحدة تلو 
 .ة"ملساعدة طلبته على اتقان األهداف املرجو 

( أبهنا" جمموعة من األفكار أو القواعد العامة اليت تعىن مبجال 349صم،2001) العجمي عرفتهاد ـ 
يف من اجملاالت املعرفية اإلنسانية بشكل شامل ومتكامل لتحقيق أهداف حمددة وتضم وسائل تساعد 

قيقها لتلك وسائل تقومي مالئمة للتعرف على درجة جناحها وحت حتقيق هذه األهداف ويشمل أيًضا
  .األهداف"
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تتوسط تلك العمليات اليت االسرتاتيجية تتمحور حول  أنحول التعريفات السابقة  مالحظ الباحث
إىل منهاج فعلي، وهي عملية تتوسط ما بني التخطيط والتقومي وترتبط  دراسيعملية ترمجة املنهاج ال

التخطيط والتقومي التدريس اتيجيات ا أي تصاحب اسرت ما وال ميكن فصلها عنهما، فهي مالزمة هلمهب
 .وطرائقهما

والطرق جمموعة من اخلطوات واإلجراءات  يف هذه الدراسة أبهنا: ويعرفها الباحث إجرائًيا
للطالب الكتساب وختزين واسرتجاع أنواع خمتلفة املعلم أثناء تدريسه  اليت يستعملهاأو العملية الذهنية 

 .يق األهداف املنشودةتحقباألمر الذي يكفل  ،ارفاملعمن 
 ( التعلم التعاوين:3) 

حدى تقنيات التدريس الفعالة اليت أثبتت نتائج الدراسات الرتبوية تعد اسرتاتيجية التعلم التعاوين إ
وتنمية مهاراهتم املعرفية واالجتماعية الدراسي املتخصصة جناحها وأثرها اإلجيايب على حتصيل الطالب 

 :تيجية تعريفات عِّدة منهاوهلذه االسرتايف عدة مواد 
تـََعلهَم األمَر:  تعلهَم يتعلهم، تعلًُّما، فهو ُمتعلِّّم، واملفعول ُمتعلهم تـََعلهَم: )فعل(: أواًل: التعريف اللغوي للتعلم

 .أتقنه وَعَرَفه
قِّنيِّ تـَتَـَعدهى إِّىَل َمْفُعوَلنْيِّ ، َوهَِّي مِّْن أَفـَْعالِّ الُقُلوبِّ َواليَ اَل تـََتَصرهفُ  : مصدر تـََعلهمَ تعلُّم تعلُّم: )اسم(

َْعىَن اِّْعَلمْ   .مبِّ
 .تعاوَن يتعاون ، تعاُوًن ، فهو ُمتعاوِّن َتعاَوَن: )فعل(اثنًيا: التعريف اللغوي للتعاون: 

نَـُهُم التـهَعاُوُن: اْلُمَؤاَزَرُة، التهآُزُر، اْلُمَساَعَدُة التـه  مصدر تـََعاَونَ  َتعاُون:)اسم( َعاُوُن  َأْظَهُروا ُروَح جَيَْمُع بـَيـْ
 .التـهَعاُونِّ 

 ـ تعريف مكتب األحباث الرتبوية التابع لوزارة التعليم األمريكية:اصطالًحا: أ 
 (Office of Education Research and in Government ) 

إحدى اسرتاتيجيات التدريس اليت تعمل على وضع الطلبة على شكل فرق ضمن جمموعات تتضمن 
 .القدرةخمتلفة من مستوايت 

( التعلم التعاوين أبنه: أسلوب تعليمي يقوم على تنظيم 74ص ،م2002) الطنطاويـ وعرفت ب 
الصف، حيث يقسم التالميذ إىل جمموعات صغرية تتكون كل منها من أربعة أفراد على األقل 

شكالت هبدف يتعاونون مع بعضهم البعض ويتفاعلون فيما بينهم ويناقشون األفكار ويسعون حلل امل
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 .إمتام املهام املكلفني هبا
( أبنه: "إحدى وسائل تنظيم البيئة الصفية اليت تعتمد على 16ص،م1995) جونسونـ وعرفه ج 

وأن توزيع الطالب على جمموعات صغرية غري متجانسة من حيث القدرات أو اإلمكانت العلمية 
 .يطلب منهم إجناز عمل مشرتك"

("التعلم التعاوين طريقة يتعلم فيها الطالب من بعضهم يف جمموعات 7ص،م1992) كيوانـ وعرفه  د 
جزئية تضم مستوايت متباينة يف التحصيل، جيب عليهم التعاون واحلوار لتعلم كل ما يتعلق ابملادة 
التعليمية من مفاهيم وجتارب وأنشطة، ويقتصر دور املعلم فيها على اإلشراف والتوجيه وإعطاء التغذية 

 .افة اجملموعات إذا احتاجت لذلك"كالراجعة ل

( أبنه" الطريقة اليت يتعلم هبا الطلبة بعضهم مع بعض 11ص ،م1998) عرفه الدعيسي كما-هـ 
ويشرتكون يف تعّلم املفاهيم ابلتجارب املطلوبة، واحلصول على املساعدة بعضم من بعض وليس من 

ل، ويقتصر دور املعّلم فيها على املعلم، ويكون العمل ضمن جمموعات غري متجانسة يف التحصي
، وتقدمي املساعدة عند احلاجة وتفقد واالسرتاتيجيات األساسيةإعطاء فكرة عامة عن تعّلم املفاهيم 

 .تقومي( عملية التعّلم") وتقييم اجملموعات التعليمية، إعطاء التغذية الراجعة للمجموعات،

بة التعلم يتم فيه تنظيم وهتيئة تعليمية مناس (أبنه "نوع من384ص ،م2000) ـ وعرفه سليمان ونفعو 
يف جمموعات صغرية جتاه إجناز مهام أو أهداف أكادميية تعكف  تسمح للتالميذ أن يعملوا سوايً 

اجملموعة الصغرية على دراستها مشرتكة إىل أن ينجح مجيع األعضاء يف إجناز املهام وحتقيق األهداف، 
عليه يصبحون مسئولني عن نصيب يف جناح بعضهم البعض و منهم ومن مث يشعر التالميذ أن لكل 

  .حتت إشراف املعلم" بعًضا تعليم بعضهم
الَتعليم الَتعاوين هو وسيلة من وسائل الَتعّلم متفقة على أن  يرى الباحث أن مجيع التعريفات السابقة
 ة. جمموعات  عدتقسيم املتعلمني إىل فيها علىعلم النشط يف الُغرفة الصفية عادًة؛ إذ يعمد امل

مباشر من يتم حتت إشراف وتوجيه أسلوب للتعلم  ة أبنه:يف هذه الدراس فه الباحث إجرائًياويعر 
املعلم، يتم فيه تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية غري متجانسة تتكون كل جمموعة من أربعة إىل 

 .م زمالئهم يف اجملموعةمخسة طالب، يعمل طالهبا معاً متعاونني ومتحملني مسؤولية تعلمهم وتعل
 ( التنمية: 4)

شاع استعمال مصطلح التنمية بعد احلرب العاملية "(14ص ،عدد الثامنال)جاء يف جملة العمل والتنمية 
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استخدمه   وأول منالثانية يف الدول اليت أخذت تستقل تدرجييًا وبدأت تسعى لتحسني أوضاعها، 
بعملية التنمية جملتمع ما، عملية حتول إرادية  كمصطلح علمي هم علماء االقتصاد الذين يقصدون

والسياسية ومن أجل حترير الشعب شاملة لكل مظاهر احلياة االقتصادية منها واالجتماعية والثقافية 
حتقيق مستوى  ومن أجل، وجتزئةهبا من تبعية  وما يرتبطالتخلف االقتصادي( ) من مظاهر التخلف

 .معيشي متقدم للوطن
املتعددة ابختالف الظروف  وتتشابك جماالهتاعىن الشامل جذور التنمية تتفاعل ضمن املو 

 ."اء العامل الناميعند حماور واحدة يف خمتلف أرجاحمللية واإلقليمية رغم التقائها 
، واملفعول ُمنمًّى منهى: )فعل(التنمية لغًة: و  ، تنميًة، فهو ُمنمّ   .منهى ينمِّّي، نَِّّ

َا ،مصدر مَنهى تَنمية:)اسم( َها َورَْأمَسَاهلِّ َيةِّ جتَِّاَرتِّهِّ: َأي الرهْفعِّ َوالزِّاَيَدةِّ يفِّ أَْراَبحِّ  .َسعى إىَل تـَْنمِّ
 التنمية الرتبوية: 

كبىن حتتية تكون ركيزة التنمية يف كل   والعقول واملهاراتيم التنمية الرتبوية هي تنمية القِّّ 
 وأهدافها واملؤهلة مبعارفهاالواعية ملشكالهتا  القطاعات، فالقوى البشرية امللتزمة مبصلحة جمتمعاهتا

، والطبيعية ومواردها املالية وتفجر إمكانهتا، هي اليت حترك تلك اجملتمعات على طريق التقدم ومهارهتا
 .يف هذا السبيل

لدى املتعلمني يف مادة وتنميته ويقصد هبا الباحث يف هذه الدراسة: رفع مستوى التحصيل الدراسي 
 الفقة.

 ( التحصيل الدراسي: 5) 
ل، واملفعول حُمصهل َحصهَل:)فعل(لغًة: أواًل: التحصيل:  ل، حتصياًل، فهو حُمصِّّ  حصهَل يصِّّ

 .مصدر حصهلَ  حتصيل: )اسم(، حصهل الشهيَء واألمَر : خلهصه وميهزه من غريه
 .االسم احلصيلة"( أبنه: "متييز ما يصل و 99م، ص1997وجاء يف عند ابن منظوريف لسان العرب )

( أبن "التدريس من َدَرَس درًسا ودروًسا عفا وذهب 289اثنياً: الدراسي: ورد يف املعجم الوسيط )ص
 .أثره، وتقادم عهده"

 .َمْنُسوب  إىَل الدِّرَاَسةِّ  دِّراسّي: )اسم( مصدر دَرسَ  دِّراس: )اسم(
مقدار املعرفة أو املهارة اليت  ( أنه "أن التحصيل يعين240ص ،م2000) ـ ذكر فتح هللااصطالًحا: أ 

 التحصيل غالبًا لتشري إىل وتستخدم كلمةسابقة  واملرور خبرباتحصلها الفرد نتيجة التدريس 
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 .التحصيل الدراسي أو التعليم"

م( أبنه " كل ما يكسبه التالميذ من معارف ومهارات واجتاهات 2004) ـ عرفه شحاته وآخرونب 
قدرات على حل املشكالت؛ نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم يف وميول وقيم وأساليب تفكري، و 

 .الكتب املدرسية، وميكن قياسه ابالختبارات اليت يعدها املعلمون"
(أبنه "مقدار ما حققه املتعلم من أهداف تعليمية يف مادة دراسية 20ص،م1998) غانـ عرفه ج 

 .ليمية تعُلمية"معينة نتيجة مروره يف خربات تع

معينة، من ( أبنه "مدى استيعاب الطالب ملا فعلوا من خربات 84ص ،م2003) ه اللقاينوعرفـ د 
ت التحصيلية املعدة يقاس ابلدرجة اليت يصل عليها الطالب يف االختباراخالل مقررات دراسية، و 

 .هلذا الغرض"

ة " مدى ما حتقق لدى التلميذ من أهداف التعلم نتيج( أبنه87ص ،م2000) عرفه خضرـ و هـ 
دراسته ملوضوع من املوضوعات الدراسية، وأن االختبار التحصيلي هو األداة اليت تستخدم يف قياس 

 .بية معينة أو جمموعة من املواد"مادة دراسية أو تدري والفهم واملهارة يفاملعرفة 
 اليتواملهارات والدرجات التحصيل الدراسي عبارة عن جمموعة األهداف التعليمية ويرى الباحث أن 

 الب.لدى الط اكتساهبايتم 
نتج استيعاب الطالب للمعلومات واملفاهيم  يف هذه الدراسة أبنه: إجرائًيا ويعرفه الباحث

ية الرتبوية اليت اكتسبوها من دراسة مادة الفقه من خالل التعلم والقدرة على استذكارها وحتليلها القيمِّّ 
 .وتوظيفها يف مواقف جديدة

 

 ( الفقه:6) 
 .فـََقْهُت ، أَفـُْقُه ، اُفـُْقْه ، مصدر فـَْقه   فـََقَه: )فعل(: لغةً 

، وهو الفِّْقُه: العِّْلُم، وَغَلَب يف علم الشريعة ويف علم أَصول الدينو  الفِّْقُه : الَفْهُم والفِّطنةُ  فِّقه: )اسم(
قوله ومنه (1)َّربيئىئنئمئزئرئُّٱومنه قوله تعاىل العلم ابلشيء والفهم له، 

 (2) َّجنممخمحمجمهلملُّٱ تعاىل

                                      
 .91اآلية جزء من  هود:سورة  (1)

 .78اآلية جزء من  لنساء:اسورة  (2)
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أحسن  وفْقهاً:( الفِّْقُه يف اللغة َفقِّــَه األمر فـََقهًا 698ص ،م2004) جممع اللغة العربية وجاء يف
 .: أفقمه إايهوأفقهه األمر. إدراكه، يقال فقه عن الكالم وحنوه: فهمه وفـََقه

 .لية"العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصي: "واصطالًحا
 .(1/37هـ،1414الرمل:) (،1/37هـ،1410األصفهاين:) 

ملادة الفقه على طالب الصف الثالث املقرر الدراسي  يف هذه الدراسة أبنه: ويعرفه الباحث إجرائًيا
 .السعوديةابململكة العربية الثانوي واملعد من قِّبل وزارة التعليم 

 

 ( املرحلة الثانوية:7) 
( 23، صهـ1431) ط والتطوير بوزارة التعليم يف دليل املدرسة للتعلم الثانويعرفتها وكالة التخطي أ ـ

أبهنا: "ميثل املرحلة الثالثة يف بنية التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، واحللقة الوسطى بني التعليم 
 .األساسي والتعليم العايل"

 ة وبداية مرحلة الُرشد والبلوغ التناسلي،( أبهنا "مرحلة املراهق31ص،هـ1399) عيسى ـ كما عرفهاب 
 .إىل سن الثامنة عشر" وتكون من سن اخلامسة عشر تقريًبا

ويرى الباحث أن سن الطالب عند االلتحاق ابملرحلة الثانوية املذكور يف تعريف عيسى مطابق لسن 
يلتحقون بربنمج  ألن بعض الطالب املتفوقني ،طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية

ل إىل الصف األول الثانوي عند عمر اخلامسة عشر.  التسريع فيتجاوز دراسة عام كامل ويصِّ
 
 

ربية السعودية آخر مراحل التعليم العام يف اململكة الع يف هذه الدراسة أبهنا: ويعرفها الباحث إجرائًيا
اإلعدادية( بنجاح، ) رحلة املتوسطةبعد احلصول على شهادة إمتام املأو الطالبة  يلتحق هبا الطالب

فيها يف السنة  ويتم التخصصومدة الدراسة هبا ثالثة سنوات يدرس يف السنة األوىل منها مواد عامة، 
ز هذه املرحلة بنجاح يق للطالب أو الثانية والثالثة لدراسة مواد علمية أو مواد أدبية وبعد اجتيا

 .االلتحاق ابملرحلة اجلامعية الطالبة
 ( مدينة جدة: 8) 

على  اململكة العربية السعودية وتقع يف غرب منطقة مكة املكرمة حمافظات إحدى هي
وتبلغ  لكة أو خارجها،سواًء من داخل املم يهاحسلل اتالوجهاحدى  وتعترب البحر األمحر ساحل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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، إىل الغرب الشرق من كيلو مرت(50) ل للجنوب ومن الشما كيلومرت(70) أكثر منمساحتها 
جدة اثين أكرب مدن اململكة العربية مدينة تعترب و نسمة، أربعة مليون يبلغ عدد سكاهنا حوايل و 

كرب وهي أكرب مدينة يف منطقة مكة املكرمة وتعترب بوابة مكة، هبا أ السعودية بعد العاصمة الرايض
 .ميناء حبري على البحر األمحر

يقال أيضًا إن أصل التسمية ُجدهة( ) بضم اجليم::أشهرهاويذكر يف معىن اسم جدة آراء عدة 
قوت احلموي يف هلذه املدينة هو ُجدهة اليت تعين ابلعربية شاطئ البحر. وهي التسمية اليت يذكرها اي

 معجم البلدان وابن بطوطة يف رحلته.
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 يـــل الثانــالفص

 أدبيات البحث
 

 أواًل: اإلطار النظري
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 تحصيل الدراسياملبحثالثاين: ال
 املبحث الثالث: الفقه

 املبحث الرابع: املرحلة الثانوية
 

 ـــابقةــات السس:الدراااثنيً 
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 التعلم التعاوين:املبحث األول: 
 : 
 (1)َّحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغٱُّٱتعاىلقال 

من مبدأ ومنطلق هذه اآلية الكرمية الدالة واآلمرة على التعاون ونبذ اإلمث والعدوان، كان مبدأ التعاون 
 لإلنسان، وملا كان من الضروري أال يعيش اإلنسان منعزاًل عن اآلخرين، ألنهشامل لكل ما فيه اخلري 

، كان عليه أن يبادهلم نفس األمر، وحىت يتم ذلك يف االجتاه الصحيح يف حاجته إليهم، تعاماًل وتعاونً 
 .على الفرد أن يتعلم بعض املهارات اليت متكنه من ممارسة هذا املبدأ العظيم مع اآلخرين

صلى هللا عليه  قال: قال رسول هللا ديث الصحيح عن النعمان بن بشري ويف احل

ه سائُر ضوَتَداَعى لَ عُ  نهُ ى مِّ كَ إِّذا اشتَ  ؛سدعاطُفهم مثُل اجلَ َمَثُل املؤمنني يف تـََوادِّّهم وترامُحهم وتَ ":وسلم
 .(2)"لسهَهرِّ واحلُمِّّىابِّ  دِّ سَ اجلَ 

 هللاِّ  وتِّ يُ بُـ  نْ مِّ  ه وسلم قال:"َما اجَتمَع َقوم  يف بَيت  عن النيب صلى هللا علي ويف حديث أبو هريرة 
م تهُ فه ، وحَ ةُ محَ م الره يتهُ شِّ ، وغَ ينةُ كِّ السه  همُ ليْ عَ  تْ زلَ نَ  اله هم إِّ ينَ بَ  هُ ونَ دارسُ تَ ويَـ  هللاِّ  ابَ تَ كِّ   ونَ لُ تْـ اىل، يَـ عَ تَـ 

 (3)"هُ دَ نْ ن عِّ يمَ فِّ  هللاُ  مُ رهُ كَ ، وذَ كةُ املالئِّ 

ث ديننا احلنيف، ففي اآلية واألحادي اون جذوره وأصوله متأصلة يفوهذا يبني لنا أن التع
 .إرشادات وتوجيهات تربوية تبني لنـا أمهية التعاون كقيمة تربوية ةالشريف

فقد أصبح على املعلمني ضرورة اكساهبم مهارات التعلم التعاوين،  أما على املستوى الطاليب
اقف التعليمية أبساليب خمتلفة، وذلك لتحقيق عدة وغرسها وتنميتها يف املتعلمني من خالل املو 

أهداف أمهها: أن يسود التعاون مجيع أفراد العملية التعليمية والرتبوية، ولن يتأىن هذا إال من خالل 
استخدام طريقة التعلم التعاوين يف التدريس سواًء داخل القاعة الدراسية أو خارجها، إذ أن هذه 

 .ب فرصة اكتساب املهارات اليت يستفيدون منها يف حياهتم املستقبليةالطريقة هي اليت تتيح للطال
                                      

 .2اآلية جزء من  املائدة:سورة  (1)
، رقم 20، ص8كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، ج  الصحيح( أخرجه مسلم يف 2)

2586.
.1455، رقم 100، ص2، جكتاب الصالة، ابب يف ثواب قراءة القرآن  سنناليف أبو داود أخرجه(3)
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عملية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين، وتقوم على  ظهرت يف األوساط الرتبوية حديثًا وقد
لتنظيم عمل اجملموعات الطالبية هبدف تعزيز  إاثرة دافعية الطالب، وتسعى أيًضامشاركة وتفاعل و 

 .لتحصيل الدراسي بني مجيع أفرادهاالتعلم وتنمية ا
"فقد  هـ، ص(1430) سعد ال القحطاينقفكرة التعلم التعاوين ليست فكرة حديثة يف الدول الغربية، 

استخدم يف أواخر القرن الثامن عشر يف اجنلرتا جمموعات التعلم التعاوين على نطاق واسع، مث أُدخلت 
حيا فكرهتا يف العقود الثالثة األخرية من القرن التاسع م، ومن مث أ1806هذه الفكرة إىل أمريكا عام 

 (، وطبقت يف أحناء الوالايت املتحدة األمريكية إىل أن عرف ديويParker) عشر فرانسيس ابركر
(Dewey"أبن التعلم التعاوين طريقة للتدريس، وأوصى يف كتاابته ابستخدامه ). 

على تنفيذه يف الدول املتقدمة فقط، بل  كما أن بداية االهتمام ابلتعلم التعاوين مل تقف
جتاوزت هذا احلد، حيث نشط الباحثون يف إجراء البحوث والدراسات املتعلقة به، فقد أشار العرب 

( نظرية يف وضعي التعاون والتنافس، Deutsch) أنه يف األربعينات من القرن العشرين اقرتح دويتش
نتائج التعلم التعاوين وخطواته، وشكلت نظريته  حيث أخذت نظريته كأساس مبدئي ملناقشة، وحبث

هذه األسس ملـا بعدها من نظرايت، ونشط الباحثون يف الوالايت، املتحدة وكندا، وعدة أقطار 
لدراسة وتنفيذ أوضاع التعلم التعاوين وخطواته، ومل يقف االهتمام ابلتعلم التعاوين عند هذا احلد بل 

 .ر حىت جتاوزت العشراتزاد، وكثرة الدراسات يف عدة أقطا
"ويف الستينيات من القرن العشرين امليالدي برزت جهود  (هـ1430) قال القحطاين سعد

جونسون وجونسون يف جامعة مينيسوات اللذان قاما إبنشاء مركز التعلم التعاوين، حيث كان من 
اسية، وإجراء برنمج أهداف املركز صياغة مناذج نظرية متعلقة بطبيعة وعناصر التعلم التعاوين األس

منظم من األحباث من أجل فحص النظرايت، وحتويل ما هو صحيح منها إىل إجراءات عملية ميكن 
 .أن تطبق داخل الفصول

ويف السبعينات من القرن العشرين ظهرت مناذج عديدة للتعلم التعاوين، كنموذج خطوات 
 .البحث العلمي، ومنوذج ألعاب الفرق، ومنوذج فرق التحصيل"

 
 :تعريف التعلم التعاوين

كل حسب   هلقد أهتم الكثري من الرتبويني لتعريف مصطلح التعلم التعاوين وبيان مفهومه وإيضاح
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 وجهة نظره وفلسفته اليت ينطلق منها، واليت يرى أن املفهوم ينطلق منها، فتعددت تعريفاته فمنها: 
الب العمل بعضهم مع بعض منوذج تدريسي يتطلب من الط" (315م،ص1992) ـ تعريف كوجك1

ويف أثناء هذا التفاعل الفعهال  ة الدراسية وأن يُعلم بعضهم بعًضاواحلوار فيما بينهم فيما يتعلق ابملاد
 .تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية اجيابية"

أبنه طريقة تدريس تستند إىل توزيع طالب الصف إىل " (18صم،1994) ةـ تعريف غباش2
ة غري متجانسة تعمل بشكل تعاوين إلجناز مهمة تعليمية يددها املعلم وختتار كل جمموعات تعاوني

جمموعة من بينها من ميثلها لعرض ما قامت به اجملموعة أمام اجملموعات األخرى ويكون دور املعلم 
 .القيام إبعداد وتقدمي صحائف األعمال"

تدعو إىل تعاون املتعلمني  والتدريب هو طريقة يف التعلمبقوله" (30صم،2001) ـ وعرفه اخلوالدة3
، وإىل تضافر جهودهم لتحقيق التعلم املخطط له بصورة منظمة، حيث يُطلب من املتعلمني مجيًعا

 .العمل يف مجاعة إلجناز عمل بعينه مردود النجاح فيه منسوب إىل اجملموعة كلها"
 يمي للمجموعات الصغريةاالستخدام التعلبقوهلم: " (5ص م،1995) ـ ويعرفه جونسون وآخرون4

إىل أقصى حد ممكن" مث  لزايدة تعلمهم وتعلم بعضهم بعًضا حبيث يعمل الطالب مع بعضهم بعًضا
ـ  2) يشرحه جونسون وآخرون بقوهلم: "وفكرته سهلة، حيث يقسم الطالب إىل جمموعات مكونة من

شتغال على العمل، حىت ( أعضاء بعد أن يتلقوا تعليمات بذلك من املعلم، بعد ذلك أيخذون ابال5
يفهم وينجز مجيع أعضاء اجملموعة العمل بنجاح، وينتج عن اجلهود التعاونية قيام املشاركني ابلعمل 

جناحك ) مجيع األعضاء من جهود بعضهم بعًضابنشاط، لتحقيق الفائدة املشرتكة، حبيث يستفيد 
أن كل أعضاء اجملموعة يشرتكون يف  يعود عليه ابلفائدة وجناحي يعود عليك بفائدة  كذلك(، مدركني

ه (، ومدركني أن إجناز أي واحد منهم نتج عن جهودأو نغرق مجيًعا إما ننجو مجيًعا) مصري واحد
 .الشخصية وجهود زمالئه اجملموعة

 
 

أبنه" أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعات صغرية  (98ص ه،1427) ـ وعرفه العامل5
( أفراد، ويتعاون تالميذ اجملموعة الواحدة يف 6ـ 4) رتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بنيغري متجانسة، ي

 .حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة"
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:" أسلوب تعليم يعتمد على تقسيم التالميذ إىل  (47م، ص1997) ـ كما عرفته أمحد وآخرون6
ت واالستعدادات، ( تالميذ خمتلفي القدرا7ـ 2) جمموعات صغرية كل جمموعة مكونة من عدد

حنو حتقيق هدف مشرتك ويعتمدون على بعضهم البعض مث يتم تبادل اخلربة بني  ايعملون معً 
 .اجملموعات، ويكون دور املعلم التوجيه واإلرشاد وتنظيم املوقف التعليمي"

أبنه:" أحد أنواع التعلم الصفي الذي يتم فيه تقسيم طالب  (246صم،2003) ـ وعرفه زيتون7
( أعضاء، عادًة ما يكونون غري متجانسني يف قدراهتم 6ـ 2)  جمموعات تعاونية تتكون منالصف إىل

؛ حيث يوكل لكل ًعااألكادميية؛ هبدف تنمية كل من التحصيل األكادميي واملهارات االجتماعية م
حيث جمموعة مهمة تعليمية يتشارك أعضاؤها يف ممارسة املهمة من خالل التفاعل املباشر فيما بينهم، 

عن جناحه وجناح جمموعته ككل،  ليقوم كل عضو يف اجملموعة مبهمة، لكونه على دراية أبنه مسؤو 
ويف أثناء العمل يالحظ أعضاء اجملموعة سلوك بعضهم البعض ويتنافسون حول سلوك كل منهم يف 

 .اجملموعة، ويتم تقييم الطالب على أساس أدائه الفردي وأداء جمموعته"
 .يفاته عند تعريف مصطلحات هذا البحثوسبق ذكر بعض تعر 

معىن التعلم التعاوين، يرى الباحث من وجهة اليت تناولت ض التعريفات السابقة من خالل استعراو 
 ما يلي: نظره

أن التعلم التعاوين أحد األساليب التعليمية العملية لتنمية التحصيل الدراسي واملعزز لشخصية ـ 1
 .عة اليت ينتمي إليهامن خالل عمله مع اجملمو  الطالب

اختالف التعريفات من النظر إىل الشكل والتنظيم، فهناك من فصل فيها مثل: زيتون، وهناك من ـ 2
 .اختصرها مثل: كوجك والعامل

 .( أفراد7ـ 2) ـ أن جمموعات التعلم التعاوين جمموعات صغرية ترتاوح يف أعدادها ما بني3
 .على تفاعل الطالب واملشاركة االجيابية ارئيسً  ن التعلم التعاوين يعتمد اعتماًداـ أ4

غري متجانسة( يف بعض التعريفات أي اجملموعة تضم بني أفرادها مستوايت ) ـ أن املقصود بعبارة5
 .ية خمتلفةاتمعرفية ومهار 

 .ـ يقوم الطالب يف اجملموعات التعاونية بدورين يف آن  واحد مها: دور التعلم ودور التعليم6

 .ر املعلم يف التوجيه واإلرشاد ومتابعة عمل اجملموعاتـ أمهية دو 7
 .ـ أن التعلم التعاوين اسرتاتيجية تدريسية، تشتمل على الكثري من الطرق واألساليب8
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 .إذا وجد التنافس فإنه ال يكون بني األفراد بل يكون بني اجملموعاتـ 9
اعية عاوين يعّزز املهارات والعالقات االجتميتبني لنا أن التعلم التمن تعريفات التعلم التعاوين ا سبق فم

ويتعاونون فيما بينهم يف جمموعاهتم وذلك من أجل حتقيق هدف  بني الطالب، فهم يعملون مًعا
على  أو إجياابً  وعته أو جناحه أو فشله يؤثر سلًباتعليمي موّحد، فمشاركة أي طالب أو عدمها مع جمم

 .واحد  اجملموعة كفريق  
رئيسة مهمة تتضح يف كونه يقق فوائد تعليمية جلميع الطالب، كما أن كل طالب يف  ويقق أهدافًا

اجملموعة التعاونية ليس مسؤواًل عن تعُلم املادة فحسب، ولكنه مسؤول عن مشاركة ومساندة زمالئه 
 .اعلى التعُلم، حيث يتعاون الطالب يف اجملموعة يف معرفة األحكام الفقهية واستنباطها، واستدالالهت

 أهداف التعلم التعاوين:
من أهم ما مييز استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف العملية التعليمية هو األثر اإلجيايب الذي ترتكه 
يف شخصية الطالب من نحية اجلوانب الرتبوية واالجتماعية والنفسية، ومن أهم األهداف اليت يرتكها 

 يلي:ـ افيمالتعلم التعاوين تتمثل 
 .بني الطالبواحملبة ـ زرع روح التعاون 1

 .املسامهة يف رفع مستوى حتصيل الطالب الدراسيـ 2
 .واستخدام عمليات التفكري بشكل أكرب ـ االستغالل األمثل للطاقات العقلية اخلاملة لدى الطالب3

 .ـ حتمل املسؤولية4
 .ـ استنتاج املعلومة5
 .ـ إاثرة الدافعية6
 ار.ـ اختاذ القر 7

ويبقى دور املعلم مهم جًدا يف حتقيق  ،فهم اهلدف جًدا قبل الشروع يف حتقيقهعلى الطالب وجيب 
الرابط بينها وبني  ، إذ أن املعلم هوبربطها ابلطرق والوسائل اليت حتققهاوذلك  ،هذه األهداف

وتوزيع سن اإلدارة بفتحه اجملال أمامهم ابحلوار والنقاش وطرح األفكار واألراء واإلبداع، وحالطالب 
املهام بني الطالب بشكل جيد، ويتاج املعلم إىل تركيز وعمل مضاعف يف سبيل حتقيق األهداف 

 املرجوة من التعلم التعاوين.
املطور لذاته والباحث للمعلومة  ومع ذلك كله إال أنه يعترب الطالب هو املستنتج واحملرك الفعلي
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ن أبنه ميكنه حتقيق أهدافه ألنه ميتلك املعرفة والقدرة الالزمة ومهارته وقدراته، وينبغي عليه اإلميا
لذلك، أو يستطيع أن متتلك ما ينقصه من املعرفة والقدرة إذا كانت لديه الرغبة يف متابعة العمل جبد  

الوصول إىل أهدافه ، فاعتقاد الشخص وثقته بنفسه من أهم األمور اليت تعطيه الدافع يف واجتهاد
 .وحتقيقها

 شروط التعلم التعاوين:
للغرض املنوط به ال بد أن يكون مجيع املتعلمني مستعدين  ومؤدايً  حىت يكون العمل التعاوين مثمرًا

لذلك ومتعاونني ألجله، وعلى املعلم تنفيذ من يتعلق به من نحية اجناح هذه اجلزيئة، وحتقيق الشروط 
 التالية:

 .ـ إاتحة فرصة املشاركة جلميع الطالب1
 .ـ أن يعهد إىل كل فرد يف اجملموعة عمالً 2
 .ـ أن تكون اجملموعة خمتلفة القدرات وغري متجانسة3
 .أفراد اجملموعةمجيع ـ التفاعل اإلجيايب بني 4
 الوصول إىل نتائج إجيابية.ـ احلرص على 5

 العناصر األساسية للتعلم التعاوين:
هنا، فهو ليس جلوس الطالب يف اجملموعات فقط، بل يتجاوز ذلك للتعلم التعاوين عناصر ال مير بدو 

جيب أن تتوفر فيه عدد من العناصر اليت اتفقت  اتعاونيً  هو أكرب فهماً، ولكي يكون تعلًما إىل ما
 م(، والقصريين1995) جونسون وآخرونفيها الكثري من األدبيات وذكرها العديد من الرتبويني منهم 

وغريهم وميكن تلخيصها  هـ(1422) م(، وكوجك2003) وزيتونهـ(،1424) م(، واحليلة1998)
 فيما يلي:

 عتماد املتبادل اإلجيايب: : اإلأوالً 
الذي يقق التعلم التعاوين اجليد، حبيث يعرف كل فرد يف اجملموعة أبن عمله مرتبط بعمل بقية 

، وهذا جيعل أفراد خفق أخفقوا مجيًعا، وإذا أمجيًعا زمالئه، مبعىن أنه ال يستطيع أن ينجح إال إذا جنحوا
 .، مع أن لكل منهم مهمته اخلاصةتكاملًيا وعة يعتمد بعضهم على بعض اعتماًدااجملم

 التفاعل التقابلي( أو التفاعل املباشر:) لوجه : التفاعل وجًهااثنًيا
جه، ويتطلب لو  ن بعضهم البعض عندما يكونون وجًهايتفاعل أعضاء اجملموعة التعاونية، ويتعلمون م
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رب ذلك غاية يف حد ذاته بل تذلك إاثرة نوع من التفاعل احلقيقي بني الطالب يف كل جمموعة، وال يع
هو جمرد وسيلة لتحقيق أهداف مهمة مثل: تطوير التفاعل اللفظي يف الصف، وتطوير التفاعالت 

 .اإلجيابية بني الطالب واليت تؤثر على املردود الرتبوي
 ملعزز بني أعضاء اجملموعة فإن هناك ثالث خطوات حتقق ذلك وهي:ولتشجيع التفاعل ا

 .ـ جدولة وقت الجتماع أعضاء اجملموعة1
 .ـ الرتكيز على االعتماد املتبادل اإلجيايب2
 .ـ تشجيع التفاعل املعزز بني أعضاء اجملموعة3

 احملاسبة الفردية(: ) : املسؤولية الفرديةاثلثًا
ب أن يكون مسؤواًل عن املشاركة حيث إن كل عضو يف اجملموعة جي"هـ(1430) قال القحطاين سعد

يف العمل، وتوجد املسؤولية الفردية عندما يتم تقومي أداء كل فرد يف اجملموعة على حده، وتعاد النتائج 
 .إىل الفرد واجملموعة"

يف اجملموعة  مبعىن أن تقدير العمل النهائي للمجموعة يتم بناًء على مدى جودة وإتقان أداء كل فرد
 .ملـا كلف به من عمل

 املهارات االجتماعية(:) : املهارات البينشخصية والرمزيةرابعـًا
وهي املهارات اخلاصة ابلعالقات بني األشخاص، وتعترب الرابطة األساسية بني الطالب إلجناح التعلم  

 .والعمل التعاوين

ومهارات التواصل بني األشخاص  ويقصد هبا: أن يتعلم الطالب العالقات الشخصية املناسبة
، فإن اكتساب هذه وكيفية تطويرها، للعمل على شكل جمموعة واحدة، وإجناز املهمات املطلوبة منهم

املهارات التعاونية يعد من أهم مقومات التعلم التعاوين، وضرورة الستمرار اجملموعة يف أداء عملها 
 .هدافواستقرارها وجناحها يف إجناز املهام وحتقيق األ

 جربي وآخرون ما أشار إليهومن أهم تلك املهارات الالزمة لعمل اجملموعة التعاونية وتفاعل أفرادها 
 ما يلي: (70ــ69م،ص1998)
، واليت يتقبلها زمالءه وتعين قدرة الفرد على التعبري عن أفكاره وأراءه بوضوح: ـ مهارة الثقة ابلنفس1

 ابلتأييد والرتحيب.
وتعين قدرة الفرد على أن يتصل بزمالئه، ويبادهلم األفكار ويشاركم يف املعلومات، :ـ مهارة االتصال2
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 وياول كل فرد فهم أفكار اآلخرين وشعورهم حىت يتمكنوا من الوصول إىل اهلدف املشرتك.
يسمح له ابلعمل بعد أداء زميله  ل عضو دورًا حمدًدا ووقًتا معيًنامبعىن أن لك:ـ مهارة تتايل األدوار3
ابلتايل يكون إجناز مهام اجلماعة كاماًل ويتحقق ذلك عندما يوجد تعاون بني األعضاء داخل و 

للتحرك حنو أداء األدوار كي يققوا  هام حىت يساعد األعضاء بعضم بعًضااجلماعة، وتسهيل امل
 اهلدف العام للمجموعة.

عية بني األفراد داخل اجملموعة وتعين القدرة على احملافظة على العالقات االجتما: ـ مهارة القيادة4
 .بفعالية لتحقيق اهلدف املشرتك

حىت يتم الوصول ابآلراء املتباينة إىل اتفاق يرضي أفراد اجملموعة، وهي ضرورية :ـ مهارة حل الصراع5
 .الستقرار اجملموعة وفعالية العالقات بني األفراد

خدام اإلجراءات التجريبية اخلاصة وهي قدر أعضاء اجملموعة على است :ـ مهارة تشغيل اجلماعة6
 .ابلتعاون أثناء تعلم املادة الدراسية

وجيمل املختصون الرتبويون املهارات االجتماعية التعاونية يف أربعة مستوايت ينبغي على الطالب 
م( 1995) يف جمموعته التعاونية وممن ذكر هذه املهارات جونسون وآخرون اكتساهبا ليكون نجًحا

 وهي:
وهي املهارات األولية املطلوبة للقيام بتأسيس جمموعة عمل تعاونية رات التشكيل أو التكوين: ـ مها1

 .، مثل: املشاركة الفعالة، وتبادل األفكار، واملصادر واملعلومات، والتحدث واإلنصاتنجحة
ة بفعالية وهي املهارات اليت تعتين ابلعالقات بني األعضاء وإدارة نشاطات اجملموعمهارات العمل: ـ 2

 .ومنها: تقدمي الشرح والتوضيح للمهام واإلجراءات والتشجيع والتوجيه .من أجل إمتام املهمة بنجاح
وهي املهارات املطلوبة لتحقيق مستوى أعمق من العمليات العقلية ولزايدة درجة مهارات الصياغة: ـ 3

لتوفري فهم أوسع وأعمق للمطلوب التثبت وتذكر املادة لفرتة أطول، وتشمل طرح األفكار والتوسع فيه 
 .إجنازه، ومن هذه املهارات التوسع يف املعلومات والبحث عن الدقة والتلخيص بصوت مسموع

وهي املهارات الالزمة لالخنراط يف املناقشات التعليمية بغرض إاثرة ـ مهارات التعمق أو التخمري: 4
ات وذكر املربرات اليت تستند إليها املفاهيم للمادة املدروسة، والبحث عن مزيد من املعلوم

كل لأكثر صعوبة وتعقيد، إذ هي تسخري أعلى و وابلتايل فهي مهارات ذات مستوى .االستنتاجات
املهارات اليت يكتسبها الطالب لتطوير الفهم وإجناز املهام التعليمية واالجتماعية واإلدارية والتوسع 
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مج جمموعة من األفكار يف موقف واحد، انتقاد األفكار وتنفيذها يف الوقت احملدد هلا، ومنها: دفيها 
 .دون األشخاص

( &KrekOthr) "وقد أثبتت الدراسات التجريبية ومنها دراسة (555هـ،ص1426) البغدادييقول 
أن أنشطة التعلم التعاوين تزيد من قدرة الطالب على تنمية مهارات االتصال، كما تساعد على تغيري 

 .نشطة من السلبية إىل اإلجيابية"نظرة الطالب لتلك األ
 

 .: تقومي عمل اجملموعةاخامسًـ 
"التأمل أو التفكري يف عمل اجملموعة من أجل وصف تصرفات  (م1995) جونسونويعين ذلك 

األعضاء املفيدة وغري املفيدة، واختاذ قرارات بشأن التصرفات أو اإلجراءات اليت سيستمر العمل هبا 
 .واليت سيتم تغيريها"

قومي هو توضيح وحتسني فاعلية األعضاء، والبعد عن التصرفات اليت ال ختدم تلغرض من هذا الفا
 .اجملموعة وال العمل املطلوب إجنازه

 خصائص التعلم التعاوين:
هذه اخلصائص وإمجال هـ( 1428) والعنزي (م2009) الصيفيخصائص التعلم التعاوين ما ذكره  من

 ـ: يليفما 
ل عدة اسرتاتيجيات وليس اسرتاتيجية واحدة، وهذا ما مييزه عن غريه من طرق ـ يتم تنفيذه من خال1

 .التدريس األخرى
ـ يف التعلم التعاوين مواقف اجتماعية، حيث يتم توزيع الطالب إىل جمموعات يعملون فيها هبدف 2

 .حتقيق أهداف مشرتكة من خالل مشاركة كل طالب ومسامهته مبجهوده
هلا النصيب األكرب يف اسرتاتيجية التعلم التعاوين، وهذا قد ال يتوفر بنفس  ـ املهارة االجتماعية3

 .الدرجة يف أساليب التعليم األخرى
ـ التجانس بني أفراد اجملموعة الواحدة لتحقيق األهداف الرتبوية، بغض النظر عن التباينات األخرى 4

 .اليت رمبا تكون مذهبية أو عرقية
 .ماعية اليت تتطلب التفكري والتخطيط قبل التنفيذـ الرتكيز على االنشطة اجل5
حتقق كافة أنواع ومستوايت األهداف الرتبوية بفاعلية  اسرتاتيجية فهو فّعالتعّلم  ـ التعلم التعاوين6

 .وكفاءة
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 .أكثر للنجاح ـ يقدم للطالب فرًصا7
 فوائد التعلم التعاوين:

وقد أثبتت ، لطالب ابلنفع الكبري يف عدة أمورد على اال شك أن للتعلم التعاوين فوئد كثرية، تعو 
 سيد الدراسات دراسة هذه منالدراسات واألحباث النظرية والعملية تلك الفوائد، وأشارت إليها، 

 : الفوائدتلك وفيما يلي بعض  (294صم،2012)
 .ـ جيعل الطالب حمور العملية التعليمية1
 .ـ احرتام اآلخرين وتقدير آرائهم2
لف املواد ع مستوى التحصيل الدراسي، وأثبت ذلك العديد من الدراسات الرتبوية على خمتـ رف3

 .الدراسية، وأتيت الحًقا

 .ـ تعلم مهارات تعاونية ومساندة اجتماعية لآلخرين4

 .ـ تنمية القدرة على حل املشكالت واختاذ القرار5
 .ـ تنمية القدرة على النقد البناء القائم ابلدليل واحلجة6

 .ـ ترسيخ املهارات واملعلومات يف الذاكرة7
 .ـ القدرة على احلوار والنقاش8
 .والتحدث ـ اكتساب مهارة فن االستماع9

 .ـ ينمي الثقة ابلنفس والشعور ابلذات10
 .بادل األفكار بني الطالبـ ت11
 .ـ كيفية التعامل مع اآلخرين12
 .ـ حتمل املسؤولية الفردية واجلماعية لدى الطالب13

 .ـ توظيف مهارات التفكري14
 .ـ جتديد النشاط واحليوية داخل الصف الدراسي15

 .ـ تقوية روابط الصداقة والعالقات الشخصية بني الطالب16
 .ـ زايدة الدافعية الداخلية17
 .ـ تدريب الطالب على االلتزام آبداب االستماع والتحدث18
 .ـ العمل بروح الفريق الواحد19
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 .قيادة والتواصل مع اآلخرينـ اكتساب مهارة ال20
 .ـ القضاء على طريقة التلقني يف التدريس21

 م التعاوين:دور املعلم يف التعلّ 
لعملية التعّلم والتعليم،  تدريسية واليت جتعل الطالب حمورًامع تنوع الطرق واألساليب واالسرتاتيجيات ال

جناح أو فشل هذه العملية ختطيطًا وتنفيذاً،  ودورهم الفّعال إال أن املعلم يف التعّلم التعاوين يقع عليه
فعليه القيام بدور املوجه والتابع ألعمال الطالب، فهو القائد لسري الدرس التعاوين وذلك من خالل 
تنفيذ األنشطة واالسرتاتيجيات املختلفة اليت تساعد على هنوض الطالب وتبادل العملية التعليمية 

 كالتايل: ا قبل الدرس ومنها اثنائه، ومنها بعده وهي  للمعلم عدة أدوار منها مو بينهم، 
 األدوار اليت يقوم هبا املعلم قبل الدرس التعاوين: : ـ أهمأوالً 

 .اللتعلم التعاوين والتخطيط هل ةس املناسبو ـ اختيار الدر 1
 .ـ تنظيم الطاوالت وترتيب الطالب على هيئة دائرية2

 .سو در ـ توفري الوسائل التعليمية املناسبة لل3
ممتازـ جيد ـ ضعيف( وعدد ) ـ توزيع الطالب على اجملموعات مع مراعاة الفروق الفردية والقدرات4

 .( طالب7ـ 3) اجملموعة، وعادًة ما يكون بني
 .ـ حتديد خطة سري الدرس والزمن احملدد لكل خطوة من خطواته5
 .هارات اجتماعيةتتضمن م يمية اليت تتعلق ابلدرس، وأهدافًاـ صياغة األهداف التعل6

 أهم األدوار اليت يقوم هبا املعلم أثناء الدرس التعاوين: ـ: اثنًيا
 .ـ شرح املهام واإلجراءات واألهداف اليت يتعني اتباعها وحتقيقها1

 .ـ تفقد اجملموعات ومتابعتها ومالحظة سلوك الطالب أثناء أدائهم للمهام2

 .ألهداف املطلوبةـ مشاركة اجملموعات أثناء العمل على تقريب ا3
 .ـ مناقشة اجملموعات أثناء العمل للوصول لألهداف احملددة4
 .ـ تقدمي التغذية الراجعة والتعزيز الفوري5

 أهم األدوار اليت يقوم هبا املعلم بعد الدرس التعاوين: : ـاثلثـًا
 .ـ تقومي أداء اجملموعة وما أجنزته من املهام املوكلة إليها، مث تلخيص الدرس1

 .التأكد من فهم مجيع أفراد اجملموعة ـ2
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 .ـ متابعة عمل اجملموعة ومالحظة مقدار حتسن أداء أفرادها3
 .أثناء عمل اجملموعاتالطالب ـ التعليق مبوضوعية على ما مت مالحظته على 4

، أو جيعل ذلك من أن يقوم اجلميع ابلعمل سوايً وعلى املعلم توزيع األدوار بني الطالب كي يض
 وار اليت يتم توزيعها على الطالبم( بعض األد1995) حدد جونسون وآخرونو نفسهم، للطالب أب

 :األدوار كما يليبعض الباحث إليها  وأضافيف كل جمموعة 
 .ودوره شرح املهمة وقيادة احلوار ومتابع تقدم أعضاء اجملموعة يف تعاوهنمـ القائد: 1
 .كن أعضاء اجملموعة من مراجعتهامن يقوم بتلخيص املادة، حبيث يتموهو ص: ـ امللخِّ 2
 .وهو الذي يتأكد من فهم مجيع أعضاء جمموعته ويستطيعون شرح اإلجابة بوضوحـ املتأكد: 3
 .وهو الذي يصحح األخطاء اليت ترد يف شرح أي عضو من أعضاء جمموعتهـ املصحح: 4
موعته واجملموعات وهو الذي يضر املواد الالزمة للمجموعة ويكون املبعوث بني جمـ الباحث: 5

 .وبني جمموعته واملعلماألخرى 
 .، وما توصلت إليه من نتائجوهو املدّون لقرارات اجملموعة: ـ املقرر6
 .ويشجعهم وهو الذي يعزز مسامهات األعضاءـ املشجع: 7
 .هاجديدة أو أساليب خمتلفة ابلنسبة إىل مهمة مجاعية أو كيفية أدائ ووظيفته اقرتاح أفكارًاـ املبادر:8

وخيربهم  احملدد،ودوره مساعدة اجملموعة يف التحكم يف سرعة اجناز العمل يف الوقت ـ ضابط الوقت: 9
 .ابلوقت املستغرق يف املهمة والوقت املتبقي

 أنواع التعلم التعاوين:
ومها  يَرد ذكر أنواع التعلم التعاوين واسرتاتيجيات التعلم التعاوين عند احلديث التعلم التعاوين،

مصطلحان خيتلفان من حيث الكيفية والتوظيف، فيقصد ابالسرتاتيجيات يف التعلم التعاوين: الطريقة 
 .التعلم التعاويناليت ينفذ من خالهلا التعلم التعاوين، وسيأيت ذكر اسرتاتيجيات 

يئة اليت " الشكل واهل:(61، صـه1428) األكليباملقصود منها كما يذكر فأما أنواع التعلم التعاوين 
 .تكون عليها اجملموعة أثناء املوقف التعليمي"

جمموعات و  ،جمموعات تعاونية رمسيةوتنقسم اجملموعات يف التعلم التعاوين إىل ثالثة أنواع وهي: 
 .جمموعات تعاونية أساسية، و تعاونية غري رمسية
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 (:طويلة األجل نسبًيا) ـ جمموعات تعاونية رمسية1
للتأكيد  عدة حصص، ويعمل الطالب فيها مًعا ر من حصة دراسية إىلاجملموعات اليت تستموهي 

مهمة تكون و ، من أن أعضاء اجملموعة قد جنحوا يف إجناز املهمة، وبذلك ينتهي العمل إبجناز املهمة
حجم اجملموعات، وتوزيع املهام وشرحها، وتفقد سري األعمال، مع تقدمي حتديد األهداف، و  املعلم

 .نتهاء من املهامعند احلاجة، وتقييم العمل عند اال التوجيه واملساندة
 قصرية األجل(:) ـ جمموعات تعاونية غري رمسية2

لغرض خاص قد يستمر دقائق معدودة إىل حصة صفية واحدة، ويستخدم  وهذا النوع يكون مؤقًتا
ليمية، لتهيئة هذا النوع أثناء عمل التعلم املباشر لألنشطة القصرية مثل احملاضرة، أو عرض وسيلة تع

وتوجيه انتباه الطالب إىل ما سيتم تعلمه، وهذا يساعد الطالب على ما سيتوقعونه خبصوص ما سيتم 
 .دراسته يف احلصة، ومن أشكاهلا: العصف الذهين، واملناقشة، والتقارير السريعة

 طويلة األجل أو دائمة(:) ـ جمموعات تعاونية أساسية3
، أو مرحلة دراسية كاملة، وهي ادراسيً  ا، أو عامً ايستمر فصاًل دراسيً  وهذا النوع من أنواع اجملموعات

جمموعات غري متجانسة، وتكون ذات عضوية دائمة، وعملها الرئيس هو قيام أعضائها بتقدمي 
املساندة وتشجيع بعضهم لبعض، ويعلم كل طالب زمياًل أو أكثر، ويراجع معه الدروس بشكل 

 .مستمر
 ل أنواع التعلم التعاوين السابقة أن النوع األول وهو جمموعات تعاونية رمسيةويتضح للباحث من خال

( هو األنسب، وهو الذي سيطبقه يف هذه الدراسة، وذلك ألن الدراسة ليست االطويلة األجل نسبيً )
ليست ابلطويلة اليت تستغرق ابلقصرية اليت تستغرق دقائق أو حصة دراسية، فيناسبها النوع الثاين، و 

 .فيناسبها النوع الثالث دراسًيا اعامً 
 اسرتاتيجيات التعلم التعاوين وطرقه:

مع االهتمام املتزايد من الرتبويني واملهتمني ابلعملية التعليمية ظهرت يف األوساط الرتبوية عدة 
مل هذه االسرتاتيجيات خمتلفة ومتنوعة، وتشت ااسرتاتيجيات ومناذج للتعلم التعاوين، حيت قدموا أنواعً 

على ضبط الوقت، واملكان، والتفاعل، وإاثرة الدافعية بني الطالب، ومل يبقى على املعلم سوى فهم 
تلك االسرتاتيجيات وتطبيق املناسب لطالبه وملادته العلمية منها، واملعلم غري مطالب بتطبيق مجيع 

 .، حبسب الظروف املصاحبةحداها أو بعضهاجيات، بل يكفيه أن يستخدم اهذه االسرتاتي
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 ( إىل64 ص،هـ1428) وترجع بداايت ظهور هذه االسرتاتيجيات كما أشار إليه العنزي
"أواخر القرن السادس عشر امليالدي عندما اقرتح جون اموس كومينو سي أن الطالب سيستفيدون 

يف كثري من  من خالل التدريس والتعّلم عن اآلخرين، وقد ظهرت أصداء آاثر هذه االسرتاتيجية
اجملاالت العلمية املختلفة يف كل املراحل التعليمية حيث أظهرت زايدة التحصيل وتنمية االجتاهات 

 .والقيم"

 هـ(، والقصريين1428) م(، واألكليب1975) ومن هذه االسرتاتيجيات ما ذكره جونسون وجونسون
، هـ(1430)والقحطاينهـ(، 1428) ي(، والعنز هـ1434) ي(، والعلو م2003) ن(، وزيتو م1998)

 وغريهم وميكن إمجاهلــا واختصارها فيما يلي:
 ـ فرق التعلم اجلماعية:1

هـ( على أساس املسؤولية 1428) ويقوم التعلم التعاوين يف هذه االسرتاتيجية كما يذكر األكليب
موعات اجلماعية يف تعلم مجيع أعضاء اجملموعة الواحدة، ويبدأ هذا التعلم بتقسيم الطالب إىل جم

( طالب أعضاء، ويقوم املعلم بتقسيمهم حسب رغبات الطالب 6_2) متعاونة تتكون اجملموعة من
وميوهلم، بعد ذلك يقوم املعلم ابختيار املوضوع ويدد األهداف واملهام، ويوزعها على أعضاء 

ميكن للطالب  اجملموعة، مث يدد املعلم ألعضاء اجملموعات األنشطة واملصادر واملواد التعليمية اليت
استخدامها، يبدأ األعضاء يف إجناز املهمة ابشرتاك مجيع األعضاء، وبعد ذلك كل جمموعة تقوم 

 .بتقدمي التقرير النهائي أمام بقية اجملموعات
 ملستوايت التحصيل: ـ اسرتاتيجية الفرق وفًقا2

ين جمموعة غري وتقوم هذه االسرتاتيجية على تقسيم الطالب وفق مستوايهتم التحصيلية، وتكوّ 
هبدف التمكهن من املادة  يقوم الطالب مبساعدة بعضهم بعًضا ( طالب، مث5-3) متجانسة من

دون مساعدة  ب، على أن يؤديه كل طالب منفرًداالعلمية، مث يتم تطبيق اختبار حتصيلي جلميع الطال
ى األعلى احملدد من قبل من اآلخرين، مث تضاف الدرجة الكلية للفريق، والفريق الذي يصل إىل املستو 

 .املعلم مسبقاً يصل على جائزة

  ـ اسرتاتيجية فرق األلعاب واملبارايت:3
تقوم هذه االسرتاتيجية على خطوات تشابه االسرتاتيجية السابقة إال أنه يظهر الَفرق يف اخلطوة 

ييم الفردي كما يف األخرية حيث أن التقييم يف هذه االسرتاتيجية يكون بتنافس اجملموعات وليس ابلتق
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 .االسرتاتيجية السابقة
 سرتاتيجية على اخلطوات التالية:وتتضمن هذه اال

 .( طالب5_3) أ_ توزيع الطالب إىل جمموعات غري متجانسة تتكون اجملموعة من
 .ب_ يقوم املعلم بشرح الدرس يف بداية احلصة جلميع الطالب، مث يوهضح املهام املطلوبة من الطالب

ن الطالب فيما بينهم للتمكهن من املادة العلمية اليت قدمها املعلم بداية احلصة، مث إلجناز جـ_ يتعاو 
 .املهمة املوهكلة هلم، والتأكد من أن اجلميع قد استوعبها

د_ تدخل كل جمموعة يف مبارايت مع اجملموعات األخرى، كل عضو مع عضو مماثل له يف املستوى، 
 .ة، وتوزيع األسئلة بشكل عشوائيوتضاف الدرجة الكلية للمجموع

 .علم أعضاء كل اجملموعات أسبوعًياهـ_ يغريه امل
 :اـ اسرتاتيجية التعلم معً 4

م(، وتعتمد 1975) اشهرت هذه االسرتاتيجية وقدمت إجراءاهتا من قِّبل جونسون وجونسون
تحقيق أهداف الدرس، هذه االسرتاتيجية على املشاركة املتبادلة بني األعضاء يف اجملموعة الواحدة ل

واملشاركة يف تعلم املهمة، وحتمل املسؤولية، ويكون الرتكيز فيها على مبادئ االعتماد املتبادل اإلجيايب، 
 وتنفيذ هذه االسرتاتيجية ابخلطوات التالية:

 .أ_ حتديد األهداف التعليمية قبل بداية الدرس
 .( طالب5_3) ة مكونة منب_ يقوم املعلم بتوزيع الطالب إىل جمموعات غري متجانس

 .جـ_ تُنظم اجملموعات يف جلوسها على شكل دائري حبيث يسهل االتصال بني أفراد اجملموعة
د_ يدد املعلم عناصر الدرس، مث يوهلا إىل مهام توزع على اجملموعات حبيث تعمل كل جمموعة على 

 .إجناز مهمتها
وير األدوار بني أعضاء اجملموعة يف كل حصة هـ_ حتديد دور لكل عضو يف اجملموعة، مع مراعاة تد

 .أو درس
 .و_ يقدم املعلم للطالب املهام املراد القيام بتنفيذها

ح_ يث املعلم طالب كل جمموعة على املناقشة اجلماعية والتفاعل فيما بينهم، دون حدوث ضجيج 
 .داخل الصف

احلوار واملناقشة، ملعرفة مدى قيامهم  ط_ يالحظ املعلم ابستمرار سلوك وأداء أفراد اجملموعات أثناء
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 .أبدوارهم
ي_ يؤكد املعلم للطالب أن الدرجة متنح ألعضاء اجملموعة أبكملها، وابلتايل على الطالب حتُمل 

 .، لتحقيق أعلى الدرجاتّم زمالئهم، ومساعدَة بعضهم بعًضامسؤولية تعل
ك ابإلجابة على االستفسارات وحل ك_ يتدخل املعلم لتسهيل عملية التعّلم لدى أي جمموعة، وذل

 .املشكالت اليت تعوق الطالب عن إجناز مهامهم
ل_ يطلب املعلم من أعضاء اجملموعة اليت انتهت من تنفيذ مهامها مساعدة أعضاء اجملموعة اليت مل 

 .تنتهي حىت يقق اجلميع مبدأ التعاون فيما بينهم
 ت اليت حصلت عليها، وتُعد تقريرًااملعلومام_ يطلب املعلم من كل جمموعة أن تبدي رأيها يف 

 .يتضمن ما قامت به، وما توصلت إليه
 .ن_ َتعرض كل جمموعة التقرير الذي أعدته أمام اجملموعات األخرى

 .تقارير اجملموعات األخرى يفرأيها س_ يطلب املعلم من كل جمموعة إبداء 
 .ها للمهام املكلفة هباع_ يَقوم املعلم أداء اجملموعات، للوقوف على مدى تنفيذ

ف_ يدد املعلم أفضل اجملموعات يف الصف من حيث تنفيذ املهام، واإلدارة، واملناقشة اجلماعية، 
 .والتنظيم

 .ص_ مينح املعلم اجملموعات اليت حتصل على أعلى الدرجات جوائز مادية أو معنوية
 ـ اسرتاتيجية البحث أو االستقاء اجلماعي:5

يجية على استخدام البحث ومجع املعلومات من مصادر خمتلفة، حبيث يشارك تعتمد هذه االسرتات
حبيث يكلف كل فرد يف  اعي، مث خيطط املعلم والطالب مًعامجيع الطالب يف صورة مشروع مج

 .اجملموعة مبهام معينة
ع ، وذلك يرجاأكثر طرق التعلم التعاوين تعقيدً  هـ( أن هذه الطريقة تعد من1434) العلوي توذكر  

 إىل عدة أسباب أمهها:
 .ـ تعد أكثر الطرق صعوبة يف التطبيق1
 .اـ حتتاج إىل معايري صفية أكثر تقدمً 2
 .ـ تعتمد وتتمركز حول املتعلم3
 .ـ حتتاج إىل تعليم الطالب مهارات تفاعل ومهارات اتصال جيدة4
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 وتتمثل خطواهتا هذه االسرتاتيجية فيما يلي:
 .( طالب6_3) غري متجانسة ترتاوح منأ_ توزيع الطالب إىل جمموعات 

 .ب_ يدد املعلم املوضوع الرئيسي واملوضوعات املتفرعة، مث توزيع املهام
ج_ تقوم كل جمموعة بتخطيط ومناقشة املهام ودراسة املوضوعات وتوزيع الواجبات على أعضائها 

 .لضمان التكامل بني األعضاء
 .هادـ _ عرض وتقدمي التقارير والنتائج ومناقشت

 .هـ_ يقوم املعلم بتقييم األعمال وفقاً للنتائج اليت قدمتها كل جمموعة
 ـ اسرتاتيجية البنيوية:6

يف بعض اجلوانب مع الطرق األخرى كاستخدام املهارات االجتماعية، وهلذه  تشرتك هذه الطريقة
 االسرتاتيجية طريقتان كما يلي: 

 أ: فكر _ زاوج _شارك: 
 منط التدريس يف الفصل، وتتلخص يف اخلطوات التالية:غري توهي طريقة فعالة ل

حيث يطرح املعلم سؤااًل أو مسألةمرتبطة ابلدرس، ويطلب من الطالب التفكري بشكل ـ التفكري: 1
 .فردي ملدة دقيقة مثالً 

يطلب املعلم من الطالب أن ينقسموا إىل أزواج ويناقش كل طالب مع زميله إجابة السؤال ـ املزاوجة:2
( دقائق، ويكون التفاعل بني الطالب يف إجابة السؤال 5_3) همة املوكهلة إليهم، يف مدةأو امل

 .ومناقشة األفكار
يطلب املعلم من األزواج أن يشرتكوا مع الفصل يف مناقشة وعرض ما فكروا فيه وتوصلوا  ـ املشاركة:3

 .وصلوا إليهإليه، وميكن االنتقال من زوج آلخر حىت يتاح لبقية األزواج طرح ما ت
 :ب: الرؤوس املرقمة تعمل مًعا

 .هتدف هذه االسرتاتيجية إىل دمج أكرب عدد من الطالب يف فهم ومراجعة حمتوى الدرس
 وتتلخص خطواهتا يف التايل: 

( طالب، ويعطي كل 6_3) أ_ الرتقيم: يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من
 .(…4،3،2،1) عضو رقماً 
 .على الطالب األسئلة: يطرح املعلم سؤاالً  ب_ طرح
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 .ليتأكد كل عضو أن زميله قد عرف اإلجابة جـ_ يضع الطالب رؤوسهم مًعا

 .د_ ينادي املعلم على رقم فريفع الطالب املرقمني نفس الرقم أيديهم ويقدموا إجاابهتم للفصل
 ـ اسرتاتيجية الصور املقطوعة أو اجملزأة:7

ة على تقسيم املعلم للطالب إىل جمموعات غري متجانسة، ويكون عدد كل وتقوم هذه االسرتاتيجي
جمموعة يساوي عدد املهام الفرعية اليت سيتم توزيعها عليها، وكل طالب مسؤول عن تعلم جزء من 

، مث املسند إليهم مبساعدة بعضهم بعًضااملادة، وجيتمع الطالب من فرق خمتلفة ليعاجلوا نفس املوضوع 
 .فرقهميعودون إىل 

("وهذه الطريقة تستدعي عمل الطلبة يف جمموعات صغرية وخمتلفة 65ص ،ه1428) يقول األكليب
تشارك يف تقدمي أجزاء من حلول مشكلة عامة أو األداء الناجح ملهمة أو امتحان يقدمه املدرس، وال 

جل يعطي أي عضو من اجملموعة أية معلومات جتعله يسهم يف حل املشكلة لوحده وذلك من أ
الوصول حلل املشكلة من خالل املشاركة وتبادل وجهات النظر، ويف هناية األمر خيضع اجلميع 

 .الختبارات فردية تغطي مجيع عناصر املوضوع"
 .ويتضح أن هذه االسرتاتيجية تتميز مبستوى عال من االعتماد املتبادل بني األعضاء إلجناز املهام

 ات التعلم التعاوين يتضح للباحث ما يلي:من خالل ما سبق عرضه من اسرتاتيجي
ـ تشرتك اسرتاتيجيات التعلم التعاوين يف كوهنا هتتم وتركز على تعاون الطالب فيما بينهم وإن 1

 .اختلفت األساليب واإلجراءات املتبعة يف ذلك
وجود حافز التشجيع عند استخدام اسرتاتيجيات التعلم التعاوين، سواًء مادي أو  ـ مهم جًدا2

 .معنوي
 .ـ تنوعت االسرتاتيجيات ما بني تنافسي فردي، وتعاوين مجاعي، وتنافسي بني اجملموعات3

( طالب يرجع إىل حجم القاعة 6_3) ـ اختالف أعداد أعضاء الطالب داخل اجملموعات ما بني4
 .الدراسية، أو توزيع الطالب بني اجملموعات ابلتساوي

 .( طالب5_3) وعة ما بنيـ يرى الباحث أن العدد املناسب للمجم5
ابالسرتاتيجية اليت  وعارفًا اـ كثرة اسرتاتيجيات وطرق التعلم التعاوين، وهذا جيعل املعلم الناجح حاذقً 6

تناسب طالبه وفق االمكانيات املتاحة، وكذلك ما مناسبتها للمادة العلمية اليت يدرسها، 
ائدة املرجوة، وكلما كانت الطريقة مناسبة حتقيق الفالطالب، وما يعود عليهم ابلنفع و واستعدادات 
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 .للطالب وللمادة العلمية كانت أنفع، وأفضل
 .ـ ال مانع من التغري والتنويع بني االسرتاتيجيات والتنقل بينها من فرتة ألخرى7

، ملناسبة خطواهتا الدراسة اسرتاتيجية التعليم مًعا ومن خالل ما سبق سيطبق الباحث يف هذه
وعات املادة العلمية اليت ستطبق عليها الدراسة وهي مادة الفقه ابملرحلة الثانوية، للطالب، وملوض

 .وألهنا األظهر يف حقيقة اظهار عملية التعلم التعاوين بني الطالب، ومناسبتها لزمن احلصة
 العوامل اليت تساعد على تنفيذ اسرتاتيجية التعلم التعاوين:

التعاوين عوامل عدة لتصبح أكثر جناح وفاعلية، لذا جيب على املعلم عند يتحكم يف اسرتاتيجية التعلم 
ما  تطبيق اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف دروسه أن أيخذ تلك العوامل بعني االعتبار، ومن هذه العوامل

 يلي:
لالنضباط الصفي دور مهم يف حناج اسرتاتيجية التعلم التعاوين، فالصف الذي ـ املناخ الصفي: 1
سوده االنضباط يتم فيه التعلم بنجاح أكثر مما يتم يف الصف الذي ينعدم فيه االنضباط مما يتسبب ي

 .يف إعاقة عمل اجملموعات
يتاج درس التعلم التعاوين إىل املزيد من الوقت مقارنًة بوقت الدرس ابلطريقة ـ وقت احلصة احملدد:2

 .اله الدراسي جيدً التقليدية، لذلك ينبغي على املعلم ختطيط وقته وجدو 
ت غرفة مما يؤثر على عملية التعلم التعاوين حجم احلجرة الصفية وتنظيمها، فإذا كانـ الغرفة الصفية:3

الصف صغرية ومكتظة ابلطالب فإن ذلك يعيق حركة سري املعلم وتنقله بني اجملموعات ومتابعة 
 .التعلم التعاوينأعماهلم، لذلك جيب توفري غرف صفية متسعة ومناسبة لتطبيق دروس 

 لذيالعدد الكبري للطالب يف الصف يؤثر يف عملية الضبط ومتابعة األعمال :الصف طالبـ عدد 4
 .جيب أن تراعي وزارة التعليم وإدارات املدارس أعداد الطالب وتوزيعهم يف الفصول

أعماهلم  الطالب وتعزيزينبغي على املعلم تشجيع ـ شعور الطالب ابالعتماد وااللتزام ابلعمل:5
ولية جتاه التعلم يولد لديهم الدافعية حنو العمل مما يؤدي إىل جناح عملية التعلم واحساسهم ابملسؤ 

 .التعاوين
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 خطوات ومراحل تنفيذ اسرتاتيجية التعلم التعاوين:
ملعلم هناك عدد من اخلطوات واملراحل احملددة واليت ينبغي تنفيذها لنشاط التعلم التعاوين وجيب على ا

 عاهتا والعناية هبا وهي كالتايل:مرا
 املرحلة األوىل: حتديد اهلدف من التعلم التعاوين: 

فتحديد اهلدف يعمل على حتديد االنطالق حنو االجتاه الصحيح، والناتج والسلوك املتوقع يف هناية 
والوقت النشاط، فاهلدف املطلوب جيب ذكره منذ البداية بشكل واضح، واملطلوب عمله إزاءه، 

 عن األسلوب التنافسي داخل اجملموعة. اوالسعي لتحقيقه بشكل مجاعي بعيدً املخصص للعمل، 
 املرحلة الثانية: تنظيم النشاط املطلوب من اجملموعات.

( طالب، وميكن اختيار األفراد بشكل 6ـ 4) ويكون التنظيم من حيث أعداد اجملموعة املرتاوح ما بني
ميكن للمعلم أن يرتك للطالب اختيار أفراد اجملموعة، وتوزيع األدوار، عشوائي وغري متجانس، كما 

 وكيفية التعاون، وحتديد املسؤوليات اجلماعية.

 املرحلة الثالثة: حتديد وقت لعمل اجملموعات.
م املعلم عمل اجملموعات، ويلخص يقيّ كل اجملموعات، حىت تعم الفائدة و حتديد الوقت ل امهم جدً 

 .امن فهم اجلميع، كل ذلك يتم إذا كان الوقت منضبطً املوضوع، ويتأكد 
 املرحلة الرابعة: تنفيذ املهمة.

يتم يف هذه املرحلة االنغماس واالخنراط يف العمل من قِّبل الطالب، والتعاون املشرتك بينهم إلجناز 
 العمل املطلوب حسب املتفق عليه.

 املرحلة اخلامسة: مراقبة أداء اجملموعات.
الكتشاف املشكالت  يضرور ملراقبة الدائمة واملستمرة ألداء اجملموعات، وهو أمر على املعلم ا

والصعوابت اليت قد تواجه أداء اجملموعات، ولتقدمي الدعم والتشجيع هلم من أجل دفعهم إىل بذل 
 املزيد من العمل بشكل أكثر فعالية.

 ادسة: عرض النتائج واملعلومات. الساملرحلة 
ل اجملموعات على املعلم التأكد التام من حتقيق األهداف احملددة، ومناقشة بعد االنتهاء من عم

 النتائج واملعلومات واستخالصها وعرضها.
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يتبني مما سبق أن التعلم التعاوين يتاج إىل عمل كبري وختطيط منظم وتنفيذ اإلجراءات بشكل سليم، 
 وذلك لتحقيق األهداف احملددة.

 عاوين:معوقات استخدام التعلم الت
ال أهنم ال يستطيعون إجراء وتنفيذ التعلم التعاوين مع طالهبم، إهناك جمموعة من املعلمني يرغبونفي 

كانت تلك األسباب فهي كثرية فبعضها يرجع إىل املعلم نفسه من حيث ضعف التأهيل   ألسباب، أايً 
، أو ضيق منهما مًعا أو لتعاوين، وبعضها يرجع إىل الطالبوعدم معرفة بطريقة استخدام التعلم ا

الفصول، ورمبا متد إىل أكثر من ذلك فتكون من قبل اإلدارة املدرسية بعدم تعاوهنا إىل غري ذلك، فيما 
 ـالتايل: يلي نسلط الضوء على بعض معوقات التعلم التعاوين على النحو 

 .تأهيل وعدم وجود الوعي واإلملام الكايف ابسرتاتيجية التعلم التعاوينالـ ضعف 1
 .ـ اخلوف وعدم اجلدية من قبل املعلم2
 .ـ ضعف اإلدارة الفصلية من قبل املعلم3

ـ ضغط اجلدول الدراسي اليومي ابحلصص، حبيث ال يسمح ابالستغالل األمثل لوضع خطط التعلم 4
 .التعاوين

 .ـ فقدان الدافعية من قبل الطالب بسبب الشعور بعدم اإلنصاف5
 .د اجملموعةـ اختفاء بعض الطالب بني أفرا6
 .ـ ضعف تفاعل الطالب داخل اجملموعات7

 .الفصول الدراسيةمساحة ـ ضيق 8
 .ـ ضيق الوقت املتاحة للحصة الدراسية9

 .ـ عدم وجود األدوات املدرسية األساسية10
 .ـ عدم تعاون اإلدارة املدرسية مع املعلم11
 .ـ عدم توفري مصادر التعلم يف بعض املدارس12
 .كايف أبمهية التعلم التعاوين من قِّبل الطالبـ عدم النضج ال13
 .ـ كثرة الطالب يف الفصل الواحد14
 خرين.ـ احتكار بعض الطالب اجملموعة للعمل وهتميش اآل15

 



38 

 الفرق بني جمموعات التعلم التعاوين وجمموعات التعلم التقليدية:

ات التعلم التقليدية، كما ذكرها لزايدة اإليضاح حول مفهوم التعلم التعاوين والتفريق بينه وبني جمموع
 التايل:م(، وميكن تلخيص أوجه هذا االختالف من خالل اجلدول 1995) جونسون وجونسون

 :الفرق بني اجملموعات التعاونية واجملموعات التقليدية (1) جدول رقم

 المجموعات التقليدية المجموعات التعاونية وجه المقارنة ت

 .ال يهتم بالتفاعل اإليجابي .أساس التفاعل اإليجابي بين األعضاء تقوم على التفاعل اإليجابي 1

 .ال يسند إلى الفرد مسؤوليات .كل فرد له مسؤولية فردية تتناسب مع قدراته المسؤولية الفردية 2

الخصائص الشخصية  3

 ألعضاء المجموعة

تتكون المجموعة من عدد مختلف من األفراد في 

 .همخصائصهم وقدراتهم ومستويات

هناك تماثل بين أفراد المجموعة 

 .إلى حد ما

 دور المعلم 4

يهتم بالطريقة التي تعمل بها المجموعة والكيفية 

المثلى إلدارة العمل والتوجيه واإلرشاد ألعضاء 

المجموعة كما أنه الحظ ويحلل مشكالت أعضاء 

المجموعة، ويقدم التغذية الراجعة حول أداء 

 .المجموعة

قة التي تعمل بها ال يهتم بالطري

المجموعة، كما أنه نادراً ما 

يالحظ ويحلل مشكالت 

 .الطالب

 .تعين قائد لكل مجموعة .عملية مشتركة وتبادلية قيادة المجموعة 5

 .ال يوجد تدعيم مشترك .يدعم األعضاء بعضهم البعض التدعيم والتشجيع 6

غرض الطالب الوصول إلى أقصى درجة من  أغراض الطالب 7

 .قات العمل مع الحفاظ على العالقات المتميزةعال

غرض الطالب هو إتمام المهمة 

 .فقط

 المهارات االجتماعية 8

تعلم مباشر للمهارات االجتماعية، كمهارة القيادة، 

واالتصال، وإثارة اآلخرين وتحفيزهم، وإدارة وحل 

 .الصراعات، وتقبل اآلراء والمقترحات

ال يحتاج الطالب للمهارات 

 .تماعيةاالج

 المسؤولية الجماعية 9

يزيد األعضاء من فرصة نجاح بعضهم بعضاً حيث 

ينفذون مهام حقيقية معاً، ويساعدون ويدعمون 

 .جهود بعضهم بعضاً نحو التعلم

تتم مناقشة المهام بدون التزام 

 ً  .األعضاء بتعلم بعضهم بعضا

الطريقة التي تعمل بها  10

 المجموعة

لعمل ومدى فاعلية تعالج المجموعة جودة ا

 ً  .األعضاء في العمل معا

ال يتم إجراء معالجة جماعية 

 .لجودة عمل المجموعة

 

من اجلدول السابق يتضح مدى التباين بني طريقة التعلم التعاوين والطرق التقليدية األخرى، من حيث 
طرق األخرى، ويتضح األدوار اليت يقوم هبا الطالب واملعلم عند العمل ابلطريقة التعلم التعاوين وال

 مدى الفائدة اليت تعود على الطالب، وزايدة التحصيل الدراسي، وتنمية 
املهارات االتصال اجليد واملشاركة يف املوقف التعليمي بفاعلية، مما يُنمي لدى الطالب مهارات 

 .التفكري
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 أسباب متيز التعلم التعاوين عن الطرق التقليدية:
 ه من طرق التدريس التقليدية األخرى لعدة أسباب منها:يتميز التعلم التعاوين عن غري 

 .ـ خلط أفكار اجملموعة لبلوغ أجود وأفضل األعمال1
 .ـ اشرتاك األفراد يف حتقيق املهارات االجتماعية واملعلومات2
 .ـ التفاعل بني األفراد واجملموعات3
 .ـ الفهم الصحيح للموقف التعليمي4

 عيوب يف التعلم التعاوين:

بعد يوم مطالبًة به يف التعليم  قوية اليت يققها يوًماواهلالة البتطبيق التعلم التعاوين  املناداة املتكررة رغم
إال أنه كغريه من اجلهد البشري الذي ال خيلو من العيوب من حيث التخطيط والتنفيذ  احلديث

ا فمنها ما يت على املعلم التنبه هلة، والوالتقومي، مع ما له من املميزات الكثرية اليت تفوق عيوبه القليل
 يلي:

ـ بعض أفراد اجملموعات ال يستجيب لعمل اجملموعات يف وقت قصري، ألسباب قد تكون نفسية، 1
 .أو اجتماعية أو غريها

 .ـ اعتماد بعض األفراد على الطالب املتميز واالهتمام آبرائه وعدم مناقشتها2

موعة مما يقلل مشاركتهم أو يصرفهم عن املشاركة ـ إحساس بعض الطالب بتفوق زمالئهم يف اجمل3
 .اهنائيً 

ـ ضعف اإلدارة الصفية من قبل املعلم، حيث إن ضعف إدارة الصف يؤثر بشكل سليب على إداء 4
 .الطالب وسرعة اإلجناز مما يؤدي إىل أتثري املوقف التعليمي

ليمية وبذل اجلهود يف سبيل التغلب فالواجب على املعلم التنبه ملثل هذه األمور أثناء العملية التع
 .عليها، إلجناح املوقف التعليمي وقطف مثاره والوصول إىل األهداف املرجوة
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 املبحث الثاين: التحصيل الدراسي
: 
وهو من يف العملية التعليمية، وأحد اجلوانب املهمة  التحصيل الدراسي ركًنا مهًما وأساسًيايعد 

 ناقشة، وهذا يعكس ابلتأكيد األمهية الكبرية اليت يتلهاصبة للحوار واملخ املوضوعات اليت تعترب مادة
ب من األهداف ه بتحديد املقدار الذي حتقق للطالألمهيته وارتباط وذلك نظرًا، التحصيل الدراسي

تقومي املتعلمني من الناحية ولنعكس بشكل إجيايب على املتعلمني والغاايت الرتبوية اليت جيب أن ت
م ذلك عن طريق التقومي تمن أبرز أساسيات واهتمامات عمل النظام التعليمي، ويتلك ، و املعرفية

ق األهداف عند يستخدمه املعلمبشكل مستمر لتقدير مدى حتقُ الكمي والكيفي، فهو عمل 
وكذلك يعمل التقومي على مساعدة اهليئات الرتبوية والتعليمية على استخدام نتائج التحصيل الطالب،

 .طيط وإعادة تقومي انظمتها وقوانينها يف سبيل تطويرها وجتديدهالغرض التخ
إال أن املؤسسات واهليئات التعليمية تواجه مشكلة عدم وضوح دور التقومي املستمر يف تقومي تعلم 

 تقييم الطالب وهذا أدى إىلالطالب وفق خمرجات التعلم أو عدم وجود آلية واضحة صحيحة يتم هبا 
حىت وصل الطالب إىل  ،سنوات عدةمع مرور ابلتحصيل الدراسي وتراكمها  املشكالت املتعلقة

التحصيل ملحوظ يف  وبعضهم لديه اخفاق وضعفمراحل دراسية متقدمة مبا فيها املرحلة اجلامعية
 .السابق

النفسية العقلية و وقد ربط علماء النفس واالجتماع والرتبية التحصيل الدراسي مبجموعة من العوامل 
وبعضها اآلخر يتصل ابلبيئة احمليطة ابلطالب ، بعضها يتصل ابلطالب وغريها واالجتماعية والصحية

 .من األسرة إىل املدرسة
 

 التحصيل الدراسي: مفهوم
ومع ذلك إال  ،الرتبوينيإن عملية التحصيل الدراسي من العمليات اليت حتظى ابهتمام كبري من قبل 

 خيلفوخمتلفة، تقول  متقاربة له عدة تعريفات ذكروحمدد، ف على مفهوم واضح وامل يستقر  مأهن
وهناك من يرى أنه كل على العمل املدرسي فقط،  ( "فهناك من يقصره127م،ص2004/2005)

 وممن عرفه على اجلزئية .ما يتحصل عليه الفرد من معرفة سواًء كان ذلك داخل املدرسة أو خارجها"
دى استيعاب الطالب ملا فعلوا من خربات معينة، من خالل ( أبنه "م84صم،2003) اللقايناألوىل 
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مقررات دراسية، ويقاس ابلدرجة اليت يصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلذا 
 .الغرض"
( أبنه" كل ما يكتسبه التالميذ من معارف ومهارات 89ص م،2003) شحاتة والنجاروعرفته 

ملشكالت نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم يف الكتاب املدرسي، وأساليب تفكري وقدرات على حل ا
 .وميكن قياسه ابختبار معد"

( أبنه "فهم التلميذ للمعلومات 71ص م،2011/2012) وكذلك تعريف الباحثة عبد الالوي
املدرسية، وما وصل إليه من تعلم مادة معينة أو عدة مواد دراسية، والنتائج اليت حتصل عليها نتيجة 

 .سته هلادرا
( أن املقصود 19ص م،1992) أبو زينةومن التعريفات اليت اجتهت حنو اجلزيئة الثانية تعريف 

 ."املتعلم نتيجة خربات تربوية حمددة"املعرفة والفهم واملهارات اليت اكتسبها ابلتحصيل الدراسي 
صلها الفرد املهارة اليت يتحأبنه "مقدار التحصيل أو ( 358م، ص1990) العيسوي كذلك تعريف

 .نتيجة للتدريب واملرونة"
نتج استيعاب : ميكن القول أبن خالصته كما أوردها الباحث يف مصطلحات الدراسة وهيو 
دراسة مادة الفقه من خالل التعلم قيمية الرتبوية اليت اكتسبوها من الللمعلومات واملفاهيم  الطالب

 .جديدةتوظيفها يف مواقف استذكارها وحتليلها و والقدرة على 
ومما جيدر به الذكر أن التحصيل الدراسي ال يهدف فقط إىل جتميع املعلومات وتكديسها يف أذهان 

ك مطلوب إال أنه الطالب، وال إىل احلصول على الشهادات لتحسني الوضع االجتماعي وإن كان ذل
رات العقلية ليس غاية يف ذاته، ويبقى اهلدف الفعلي واألهم من التحصيل الدراسي هو تنمية القد

 .للطالب مما جيعلهم يكتسبون املهارات واملعارف ابستخدام عقوهلم
ويف األخري نستنتج أن للتحصيل الدراسي عدة مفاهيم ختتلف بناًء على اختالف الباحثني ولذلك من 

 .الصعب أن يتفق مجيع الباحثني على تعريف حمدد
 

 مستوايت التحصيل الدراسي:
وشهرًة يف األوساط الرتبوية وختطيط الدروس، وال يزال  األكثر انتشارًا نيف بلوم لألهدافيعترب تص

م إىل 1956من قبل الرتبويني منذ أن طرح هذا التصنيف عام  اواهتمامً  لتصنيف يلقى قبواًل هذا ا
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م وتويف 1913ولد عام امني بلوم عامل نفس تربوي أمريكي، يبنوواضع هذا التصنيف هو يومنا هذا، 
وقد قسم بلوم تصنيفه هذا ، ام بوضع تصنيف لألهداف الرتبوية ولنظرية اتقان التعلمقم، 1999عام 

، إىل ستة مستوايت وهي على النحو التايل: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي
حيث اختار الباحث مجيع املستوايت مجلة واحدة إذ أن اهلدف الرئيسي من الدراسة مدى فاعلية 

 .النظر عن تقسيم هذه املستوايت رفع املستوى التحصيلي بغض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1)رقم شكل 
 هداف السلوكيةتصنيف بلوم لأل

 
 قياس التحصيل الدراسي:

واستخدمت يف ذلك أساليب متنوعة،  الرتبية بقياس مدى التحصيلمنذ العصور السابقة اهتمت 
وقد يرجع اترخيها إىل جامعة كمربدج إبجنلرتا عام  وتستخدِّم االختباراَت من نوع الورقة والقلم،

 .م، وتعتمِّد على األسئلة غري املوضوعية1845م ويف أمريكا عام 1800
على االختبارات الشفوية حىت هناية النصف األول من  اأساسً كانت االمتحانت املدرسية تعتمد و 

على ضرورة  عليم العام مؤكًداحبركة تطوير التم قام هوراس 1845القرن التاسع عشر، ويف سنة 
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من االختبارات الشفوية يف تقييم  الكتابية اليت تتسم ابملوضوعية بدالً استخدام االمتحانت 
، 1961أنه أول دراسة جّدية لالمتحانت املدرسية يف البالد العربية مل تتم حىت سنة غري املتعلمني". 

ثلني عن عدد  ألمريكية يف بريوت مؤمتر  تربوي  ضمه ممحيث انعقد بدعوة  من دائرة الرتبية يف اجلامعة ا
وكان هدفُه دراسُة االمتحانت العربية كما هي يف واقعها واخلروج بتوصيات  موَحَدة   من البالد العربية

يف شأهنا، وتبَعه مؤمتر  يف قسنطينة يف اجلزائر، وجاءت التوصيات تعزز الرأي بضرورة إعادة النظر يف 
 لعِّراق وسوراييف البالد العربية، واستجابت بعض الدول هلذه الدعوة وكان أوهلا األردن وااالمتحانت 

 .فالسودان
تعد األسلوب األكثر اليت و يقاس ابالختبارات التحصيلية  حالًيامن املعلوم أن التحصيل الدراسي و 

كان التلميذ قد أتقن   يعدها املعلم وذلك ملعرفة ما إذايف خمتلف املؤسـسات التعليمية، حيث  شيوًعا
 .ة أم الالدراسي احلجرةاملفاهيم واخلربات واملهارات اليت تعلمها يف 

وألمهية هذا القياس جلأت اجلهات التعليمية إىل استخدام عدة طرق خمتلفة يف هذا الغرض منها ما 
 يلي:

 ـ االختبارات التقليدية:1
علم عندما يلقي األسئلة على الطالب قبل كل وهي العالمات اليت يسجلها امل أـ املشاركات اليومية:

 .تقييمويبين عليها فيما بعد ال أو بعده ثناءهدرس أو ا
ويقصد هبا الواجبات اليت يكفل املعلم الطالب بتنفيذها يف املنزل سواًء حبوث  ب ـ األعمال املنزلية:

 .أو حل ألسئلة التقومي اليت تصاحب كل درس أو أخرى
اشرًة وهي األسئلة اليت يقوم املعلم بطرحها على كل طالب بقصده مب ية:ـ االختبارات الشفهج 

ت تساعد الطالب على أن من قبل الطالب احملدد، وهذه االختبارا وتكون اإلجابة عليها شفهًيا
 .يكون يقظًا

 ـ االختبارات احلديثة:2
 :قسمني وتنقسم إىل االختبارات التحريرية: ـ أ

يف نفس الوقت مكتوبة يف ورقة أو أكثر تطرح على مجيع الطالب و  قايلاملأسئلة  القسم األول:
عن لتعبري اوتتيح هذه النوعية من االختبارات للطالب  ،وتكون اإلجابة عليها حمددة بزمن معية

املادة حسب اإلجابة عليها على شكل مقال أديب أو علمي أو فلسفي  املطلوب بطريقته وينشئ
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 .املرحلة التعليميةو 
 أسئلة املوضوعي وتنقسم إىل مخسة أنواع: :لثاينوالقسم ا

تشكل من أشهر األسئلة املوضوعية وهي سهلة عند غالبية الطالب و وهي  أ ـ اختبار اخلطأ والصواب:
 .لتغري اجلملة وتغري معناها حبرف أو حركة انوع قلق عند قلة منهم نظرً 

للطالب مع كل سؤال عدة بدائل  وهو االختبار الذي تعطى فيهاختبار االختيار من متعدد:ب ـ 
صحيحة والباقية خاطئة، وجيب أن تكون  أحدهابدائل من ثالثة إىل أربعة  الإلجابة، وتكون غالبً 

 .دقيقة وواضحة
( " أو تكون ابختيار اإلجابة األكثر أمهية وقوة من بني إجاابت  432ص م،1987) ويقول مدكور

ملعيار موضوعي مت االتفاق عليه أثناء الدراسة مع  اوفقً  كلها صحيحة، ولكنها متفاوتة األمهية والقوة
 .ابسم البحث عن األمهية"املتعلمني، ويعرف هذا النوع 

أ( ) يف معرفة املعاين والتعريفات وهو عبارة عن قائمتني اويستعمل أيضً :اختبار املطابقة أو املزاوجةج ـ 
ا مبب( ) ق اجلملة أو الكلمة يف العمودطلب فيها من الطالب إحلاب( يف عمودين متقابلني، ويُ ) و

 .أ() يناسبها يف العمود
 

تستعمل يف  اوغالبً  ااملستعملة حديثً  من االختبارات اوهو أيضً اختبار التكملة أو ملء الفراغات:ـ  د
 .معرفة معاين الكلمات والتعريفات االصطالحية

 

مجل متعددة ومتنوعة، كلمات أو ة عن  وهذا النوع من االختبارات عبار  :أو رتب ـ اختبار الرتتيب هـ
أو إبعادة   يتسلسلويُطلب منهم ترتيبها برتقيم  غري مرتب بشكل عشوائيتعطى للطالب مكتوبة 

 .مفيد ايعطي معنً  كتابتها بشكل سليم ومفهوم
وهذا النوع من االختبارات يستخدم لقياس أداء الطالب العملي  العملية(:) ـ االختبارات األدائية3

متكنهم من اتقان املهارة ويستخدم خاصة يف مواد التعليم املهين مثل احلاسب والعلوم التطبيقية ومدى 
 .مثل الفيزايء واألحياء
قائم  منذ مدة غري قصرية حول صالحية االمتحانت، وقد اشتدت احلملة ال يزال ومهما كان فاجلَدل 

أسوًة بفنلندا ، ة بعضِّ علماءِّ الرّتبية إبلغائهاعلى االمتحانت يف الفرتة األخرية إىل حد  متثهل مبطالب
 ألسباب منها:

 .اعتكاف الّتالميذ وتركهم مدارسهم قبل االمتحانت مبدة، واستخفافهم ابلعمل املدرسي الذايت ـ1
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، وقتلِّ التهفكري واالبتكار وعدم االعتماد على النفسكثَرة الغـ  2  .شِّّ

من املعرفة يكفي هلم استيعاهبا يف أقصر وقت  اللتالميذ قشورً انتشار امللّخصات واملختصرات لتقّدم ـ 3
 .الجتياز االمتحان ل جهد لتكون هلم ضمانً وأبق

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 (2)رقم شكل 
 االختبارات التحصيلية 

 التحصيل الدراسي: ضعف
كأن حقيقية  إما أن تكون عديدة وهو التأخر أو النقص عن املستوى العادي أو املتوسط ألسباب 

والتسويف وعدم الرغبة  ن زائفة غري مقبولة كاإلمهالاجتماعية أو جسمية أو تكو عقلية أو تكون 
واضح يف اخنفاض نسبة التحصيل والنجاح إىل  األسباب أتثريمن الطالب حبيث يكون لتلك  ةاجلاد

 .ما دون املتوسط
قيادات ة الرتبوية من وضعف التحصيل الدراسي من املشكالت اليت تواجه القائمني على العملي

عليها إجراء املزيد من الدراسات هذه املشكلة تستحق و معلمني وموجهني وأولياء األمور، تعليمية إىل 
ملواجهتها بوضع االسرتاتيجيات الكفيلة حلها ملا هلا من انعكاسات سلبية على شخصية الطالب 

 .الضعيفكاإلحباط الذي يالزم الطالب ذوي التحصيل   ،ومستقبالً  احاضرً 
وقد يدث الضعف الدراسي يف مجيع املواد الدراسية أو يف بعضها وقد يدث يف مراحل خمتلفة من 
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عامًة ويف الصفوف الدنيا منها خاصًة، إذ أن  يةئبتدااملرحلة اال أخطر هذه املراحل هي التعليم، لكن
العملية التعليمية تسري يف  مما قد جيعل أثر ذلك الضعف قد ميتد إىل معظم املراحل الدراسية الالحقة

 .احندار
واليت ال زلنا نلمسها يف امليدان التعليمي الدراسي ضعف التحصيل ومن األمور األساسية املسببة ل

 حماولني هجران الطالب للمراجعة اليومية طوال العام الدراسي، ويف ليلة االختبار يهرعون إىل الكتاب
تطلب أسابيع من الدراسة وحل وهو يف األساس ية منهج علمي كثيف يف ساعات معدود باستيعا

النفسي مبلغه ويصل التعب الفكري إىل أذهاهنم، ويبلغ الضغط بذلك ويرهقون التدريبات املتنوعة 
 .أعلى مستوايته

ضعف التحصيل الدراسي وأسبابه فهوم والباحثني يف اجملال الرتبوي مل املهتمني وقد تعرض العديد من
 العنصر الرئيسي، يقول كماليف حتديد  خلفوااقهم حول نقاط كثرية إال أهنم وعلى الرغم من اتفا

("وهنا ينبغي أن نشري إىل ظهور اجتاهني ابرزين األول سيكولوجي واآلخر 125ص م،2008)
تربوي، فاألول يرجع ضعف التحصيل الدراسي إىل القدرات العقلية للتلميذ، أما الثاين الرتبوي فريبطه 

 .األسري واملدرسي واالجتماعي(") يط اخلارجي للتلميذابالهتمام ابحمل
ميكن أن نصنف العوامل املؤثرة على التحصيل الدراسي لدى  ةالسابق اتميسومن خالل التق

يرجع إىل البيئة احمليطة به  :والقسم الثايننفسه، يرجع إىل الطالب  :األولالقسم  ،الطالب إىل قسمني
 .ستقيميعين إمهال اآلخر وهذا ال يأحدمها دون اآلخر  ، إذ أن قبولوال تضاد بينهما

 مستوى التحصيل الدراسي عند الطالب:على  املؤثرةالعناصر 
والبيئية  ال شك أن التحصيل الدراسي يتأثر بعوامل ومتغريات كثرية منها العقلية واالجتماعية والنفسية 

حد من هذه العوامل ولكن ليس هو السبب الرئيسي يف التفوق ويعترب الذكاء وا اكما علمنا سابقً 
الدراسي وزايدة التحصيل، فقد رأينا ودرسنا طالب أذكياء ولكن ليسوا كما ينبغي من نحية التفوق 

( إىل أن هناك عوامل أخرى غري عامل 71ص هـ،1408) والتحصيل الدراسي، وقد أشار خمتار
دة التحصيل كالعوامل الوراثية واالجتماعية املكتسبة واجلوانب الذكاء كان هلا دور يف التفوق وزاي

 .الذاتية كالطموح، وهذا حتديداً له ارتباط وثيق ابلتفوق وزايدة التحصيل الدراسي
من خالل عمل الباحث يف التعليم وبقربه من الطالب وجد أن أهم العناصر ذات التأثري على و 

وابلتأكيد الحظ هذه العناصر اليت سأذكرها أواًل  ثةثالالمستوى التحصيل الدراسي عند الطالب 
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 :عملية الرتبوية وهذه العناصر هي كما يليالعناصر املهتمني واملنغمسني يف ال
  الطالب العنصراألول:

ن أسباب تدين م اابلتأكيد ابلعوامل اليت مير هبا يف حياته وتشكل جزءً اجلزء واحملور األساسي ويتأثر 
لعدم واستثقال القراءة  ،عدم اجلدية يف التعلمللدراسة و  ةالشخصي يةدان الدافعفقمستوى حتصيله، ك

 ،عدم الرتكيز واملشاركة مع املعلم أثناء الشرحيف وقت مبكرأو عدم اإلملام أبساسيتها، التعود عليها 
عليها أو  وكثرة احلركة وعدم املكوث فرتة يف مكان بعينه واالنشغال ابللعب واللهو أبدواته أو ابلكتابة

وكثرة وعدم تنظيم الطلب لوقته، السيئة أثر ابملثبطني من حوله من الصحبة التكذلك و على طاولته، 
أو تعمد اهلروب من املدرسة أو التأخر عن وقد يكون بغري عذر أو بعذر كاملرض وغريه، الغياب 

هنا تنمية التحصيل وإمهال املذاكرة والواجبات اليومية املنزلية واليت من شأاحلصص الدراسية، 
والشعور ابإلحباط الثقة ابلنفس تقدير الذات و نفسية تتعلق بعدم أخرى مثة أسباب و والتسويف، 

وساير االضطراابت واخلوف وعدم املقدرة على التعامل مع املعلم القلق واالكتئابو والعجز والفشل 
 .النفسية

البصر واإلصابة ابألمراض اليت تفقد  ومن العوامل اخلارجة عن إرادة الطالب وتشمل ضعف السمع أو
 .اجلسم حيويته وابلتايل ال تتيح له الفرصة لبذل املزيد من الطاقة يف سبيل التعليم والتعلم

 

 األسرة العنصر الثاين:
األسرة أول حميط اجتماعي ينتمي إليه الطفل، وأول بيئة حتتضنه وتتوىل أموره واالهتمام به وتنشئته 

على مشاركة اجملتمع الذي يعيش  اقادرً  ركه وتنمي مهاراته حىت يصبح فرًداسع مداوتكسبه اخلربات وتو 
 .فيه مبا اكتسبه من معارف

مسكن، ولباس، وطعام، ولوازم مدرسية(، ) احلاجيات املاديةوال يقتصر دور األسرة يف توفري وتلبية 
واالهتمام واحلوار الدائم  وغريها وإن كانت مهمة بل يتجاوز األمر ذلك إىل اعطائهم جو من احلنان

 .ومشاركة األبناء األجواء املدرسية
تقيم جسور التواصل والتعاون بينها وبني املدرسة هي األسرة الناجحة يف االهتمام األسرة اليت و 

وال تفرق وتشد على أزرهم وتشجعهم ابالستمرار يف طريق النجاح،  للتعليم أببنائها، وهي اليت تعدهم
فمىت ما ،أمهية من الطالب نفسهاألسرة وال تقل األبناء وال تقسو عليهم يف املعاملة، يف التعامل بني 
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أسرية غري صحية كان ذلك سبب يف تدين املستوى الدراسي، فالعراك بني األبوين األبناء أجواء وجد
 و القمع املستمر لألبناءعدم االهتمام وحتريض بعض األبناء من طرف ضد الطرف اآلخر واإلمهال و 

إىل االحنراف وعدم حتقيق رغباهتم كل ذلك يؤدي إىل التأثري على حتصيله الدراسي، ورمبا ألقى به 
 .وترك التعلم ابلكلية وصعوبة سيطرة األسرة على االبن حينئذ

( "وكما نعلم للروابط العائلية أمهية خاصة يف تنشئة األبناء، 26ص م،1972) يقول أمحد وآخرون
األسري وخلق جو هادئ ينشأ فيه األبناء نشأة متزنة قهما واالحتفاظ ابلكيان فتعاون الوالدين وانفا

يرتتب عليه متتع األبناء ابلثقة أبنفسهم وتعرض األسرة للطالق أو اهلجر أو االنفصال يعرض األبناء 
 ."ملشكالت متعددة أبرزها عدم االستقرار يف الدراسة

يف بيئة غري ثقافية وغري  ينشأ لألسرة جيعل االبن التعليمي والثقايفخنفاض يف املستوى اال كذلكو 
 يعطيه، وابلتايل مشجعة على التعليم نتيجة الخنفاض الوعي الثقايف لديها، وكما قيل فاقد الشيء ال

على اجتاهات األبناء حنو التعليم ويصل عند الطالب إمهال لألعمال والواجبات  يرتك هذا أثرًا
 . تدين مستوى التحصيل الدراسيإىلاملدرسية ويؤدي ذلك ابلطبع 

هـ إىل 1428يف مكة املكرمة يف الفرتة ما بني عام  اوقد عمل الباحث يف مثل هذه البيئات معلمً 
ال يعرف الصف الذي يدرس فيه ابنه وبعضهم ال يعرف من اآلابء   منهـ، وقد وجدتُ 1433عام

وهو ، املدرسة يف تربية ابنه واخفاقهيلقي بعضهم اللوم واملسؤولية على  ومع ذلك حىت يف أي مرحلة،
مع كل هذه املعطيات طبيعي  نادر، إًذايستجيب إلدارة املدرسة حني يُطلب منه احلضور إال يف ال ال

أن يكون مستوى التحصيل الدراسي منخفض وطبيعي أال يوجد طموح أصالً لعدم وجود الدافع  جًدا
 لإلجناز. 

للغىن والتفكك األسري ذات الدور م التعليم دور سليب فإن فإن مثل ما للجهل وعدومن نحية أخرى 
ابلتفكك األسري وابتعاد الوالدين عن بعضهما البعض إما  أن الكثري من الطالب يتأثر سلبًياإذ 

عند الوالدينأو انشغال كل منهما  طالق أو السفرايتدون بسبب الطالق أو االنفصال الطويل 
وتوتر مستمر مما جيعله يفقد  جو عصيب األجواء جتعل االبن يف، كل هذه أبعماله اخلاصة وجتارته

اجلو العائلي واحلنان الالزم من الوالدين واملتابعة املستمرة وهذا بال شك جيعل الطالب فاقد الرتكيز يف 
اليت قد أو األمهات و طريقة التعامل اخلاطئة من اآلابء ، ومن أتثري األسرة السليب على األبناء دراسته

عندما شاهدهتا  ، وهذه األجواء أيًضامستوى أفضل ح الشخصي لدى األبناء لتحقيقالطمو  تقتل
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 .إىل الوقت احلايل ـه1433مدينة جدة من الفرتة  انتقلت للعمل كمعلم يف
فمىت ما وجد الطالب االنسجام األسري واجلو العائلي الذي تسوده احملبة واأللفة واالهتمام والتحفيز  

 .سي أفضلكان حتصليه الدرا

 املدرسة العنصر الثالث:
ين واضح، ولعل وجتعل مستوى الطالب يف تد ،وهي جزء من هذه الدائرة فيما يتعلق هبا من أسباب

 :من أبرز ما يتعلق هبا من أمور ما يلي
ة املتغيبني أو تابعاملقصرين يف أداء الواجبات املطلوبة منهم وعدم م اسبةهتاون إدارة املدرسة يف حم أـ
اكتظاظ الطالب داخل الفصول الدراسية إما بسبب ، كذلك تأخرين بغري عذر وعدم حماسبتهمامل

 .إمهال املدرسة التنظيم يف توزيع الطالب أو لقلة الفصول الدراسية
 .من مدرسة إىل أخرى بني الفصول أو حىتعدم االستقرار من قِّبل املعلمني وكثرة تنقالهتم  ب ـ
 ومنها:  أحيانً  همسؤولة اليت تصدر من بعضامل غريالتصرفات املعلمني و  ج ـ
 .اأساسً  تدين مستوى املعلم العلمي والرتبويـ 1
 .ق التدريس واالكتفاء ابلتلقنيطر  والتنويع يفعدم التجديد ـ 2
 .والتلفظ عليهم أبلفاظ ال تليق ابملربنيالطالب تثبيط ـ 3
 .مبستوى الطالب وما من شأنه حتسني أدائهم ةالالمباالـ 4
ومن األسباب اخلارجة عن إرادة املعلم ضغط اجلدول الدراسي والزايدة املبالغ فيها يف احلصص  ـ 5

 .الدراسية
 .وغريها كاإلشراف اليومي والرايدة والنشاط الطاليب  إضافية التكليف أبعمال إداريةـ 6
 .دائيةبتدريس غري ختصصه وخاصة يف الصفوف األولية من املرحلة االبتاملعلم  ـ تكليف7
 .ـ عدم حتضري الدرس8

 .ـ التأخري أو الغياب املتكرر9
 .ها مبستوى متدينمن مدرسة إىل أخرى، ورمبا مجيع تنقالت الطالب الكثرية ـد 
 .عدم وجود برنمج توعوية وارشادية تشجع الطالب على الدراسة واحلضور املنضبط ـهـ 

املدرسة وويل أمر الطالب، دم التواصل بني عوهو  وهو:بني األسرة واملدرسة  مشرتكمهم سبب وهناك 
 دة ويل األمر للمدرسة هنائيًات علي يف التدريس حاالت كثرية وصل الكثري منها إىل عدم زايوقد َمره 
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 .لثالث سنوات وال ترى بعضهم إال يوم خترج ابنه
 العنصر الرابع: املنهاج الدراسي 

جانب الرتبويني والباحثني منذ عقود  من الزمن ومع مع ما حازه املنهاج املدرسي من اهتمام كبري من 
أن بداية هنضة التعليم يف اململكة العربية السعودية واليت رافقها حدوث التوسع املعريف الكبري والتقدم 

املنهاج املدرسي يشكل نوع حتد  عند بعض األوساط الرتبوية من إال أنه ال يزال التكنولوجي اهلائل 
 وأووسائل اإلعالم  وامللتقيات عرب الندواتينادي واحملتوى وال يزال البعض حيث الكم واألسلوب 

التأكد من صالحية املنهاج احلايل الذي ألف من قبل بضرورة االجتماعي وسائل التواصل حىت عرب 
 .ها حنو األفضلتغيري حتسينها أو تطويرها أو و  عقود من الزمن، وكشف نقاط الضعف فيه،

اج املدرسي أثر سليب ينعكس على حتصيل الطالب الدراسي من خالل بعض وميكن أن يكون للمنه
 منها ما يلي:نوجز األمور 

 .ـ طول املنهاج املدرسي وامتالءه ابملعارف وابملعلومات اإلثرائية واألنشطة1
 .دراسيةج الاهنيف بعض امليف طرح املادة العلمية  أحيانً ـ عدم التسلسل 2
 .نهاج املدرسي وواقع حياة الطالبـ عدم وجود ارتباط بني امل3
 .ن مث التعمق فيها واشباعها علمًياـ ال يوجد تركيز على مواضيع حمددة متسلسلة وم4

م عل املسؤولية على كاهل املربني والقائمني على التعليم يف مساعدة طالهبمجيع ما سبق جيإن  اوأخريً 
داركهم العقلية خاصة وأن الطالب وتوسيع م الدراسي همحتصيلعلى كل ما هو من شأنه تنمية 
 .حسب اجلدول الدراسي ستة موادما ال يقل عن يدرسون يف اليوم الدراسي الواحد 

 ووسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم العنصر اخلامس:
 كدراسة صواحلةت عليها  قفمن الدراسات اليت و إال قلة  ذكرهات وهي من العوامل اليت مل

 التايل: كانت نتيجتها  واليت (103،صهـ1427)
أن هناك عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بني معدل مشاهدة التلفاز والتحصيل الدراسي لدى ـ 1

 .أفراد عينة الدراسة
ـ أن املتوسط احلسايب لعدد ساعات مشاهدة التلفاز يزداد مع زايدة مستوى الصف الدراسي ويرجع 2

 .السبب إىل أن التلفاز وسيلة جذابة

بدعوة اآلابء إىل خطورة برامج التلفاز على تشكيل شخصية الطفل والتحصيل  الدراسةت وأوص
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 .د منهاالدراسي ودعوته إىل رصد برامج التلفاز واختيار املفي
وذكر ( م2000 /22/5املوافق  هـ18/2/1421اتريخ:  10098جريدة اجلزيرة العدد ) البتالمقال 

 فيه:
 األطفال التلفزيون حوايلمريكية حول املدة املستغرقة يف مشاهدة أن دراسة يف الوالايت املتحدة األ

بينما يف بالدن ليست هناك إحصائيات دقيقة حسب علم الباحث حول هذا  يومًيا( ساعة 4.18)
املوضوع وإن كانت الفرتات املستغرقة يف مشاهدة التلفزيون ستكون متقاربة لنتائج هذه الدراسة إن مل 

 .تزد عليها
الدراسة "وال ريب أن العالقة بني مشاهدة التلفزيون والتحصيل  الباحث البتال يف ذاتويقول 

، فقد أسفرت أغلب الدراسات اليت أجريت يف هذا اخلصوص عن وجود عالقة جًداالدراسي معقدة 
 ."سلبية بني عدد الساعات املستغرقة يف مشاهدة التلفزيون والتحصيل الدراسي

 املؤثرة يف تنمية التحصيل الدراسي على ما يلي:سابقة تتلخص لنا العوامل ومن خالل سرد العناصر ال

ضعف االنتباه واإلدراك والتفكري أو عدم القدرة على التذكر ابلشكل الصحيح، كـ عوامل عقلية:  1
 .القدرة على القراءة لعدم اإلملام أبساسياهتا يف وقت مبكرومنها عدم

تفقد واإلصابة ابألمراض اليت وسوء التغذية عوبة النطق وصضعف السمع والبصر ك:ـ عوامل جسمية2
 .اجلسم حيويته ونشاطه الطبيعي

كعدم تقدير الذات والثقة ابلنفس والشعور ابإلحباط والفشل والقلق واالكتئاب   ـ عوامل نفسية:3
 .واخلوف وساير االضطراابت النفسية

والغياب املتكرر ني املدارس أو بني املعلمني كعدم االستقرار األسري وكثرة التنقالت ب  ـ عوامل بيئية:4
 .اإلجيايب وغياب دور اإلرشاد الطاليب

 عوامل مؤثرة وحتد من قدرة الطالب على بذل اجلهد ومنافسة زمالئه يف الفصلشك أن هذه الوال 
على  ا، وألن قدرة الطالب على النجاح والتفوق مرتبطة أساسً سبب يف أتخره الدراسيتوهذا مما ي

ل خاصة طالب املرحلة وق على نفسه وجب عليه جماهدة نفسه يف التغلب على هذه العوامالتف
 .الثانوية فما فوق
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 احللول املقرتحة ملشاكل ضعف التحصيل الدراسي:
لقد شغل موضوع ضعف التحصيل الدراسي املهتمني ابلعملية الرتبوية والباحثني فيها وسعوا إىل إجياد 

بعض  فيما يليو ( 106ص م،2012/2013) علىمنه وأشار إىل بعضها املناسبة للتخفيف احللول 
 : هذه احللول

 .ـ تشجيع الوالدين لألبناء وإعانتهم على الدراسة واالهتمام هبم1
 .وفتح احلوار معهم اعطاهم احلنان األبوياحتضاهنم و ـ احتوى األبناء و 2
 .ـ تعريف األبناء وتذكريهم أبمهية التعُلم والتضحية من أجله3
 .ـ اتباع األساليب احلديثة يف طرق التدريس واليت أثبتت جناحها4
تدريب املعلمني وتطويرهم مبا يناسب طرق التدريس احلديثة والتغريات املستمرة يف املناهج ـ 5

 .الدراسية
 .ـ توعية أولياء األمور ابألساليب املناسبة للتعامل مع األبناء يف مجيع املراحل العمرية املختلفة6

 .األجواء الصفية اليت تشجع على اإلبداع والتميز والقعلى املعلمني أن خيـ 7
 اخلالصـة:

مقدار ما حتصل عليه الطالب من املعرفة  طلق علىنستخلص مما سبق أن التحصيل الدراسي ي
وبرهن هذه املعارف ابحلصول على  تعلمه يف املدرسةما من خالل  واملهارات واخلربات اليت اكتسبها

األجواء و  ليةاعواالنفالمة القصوى أو قريب منها، ويتأثر هذا التحصيل مبتغريات منها الدافعية الع
 .احمليطة به االجتماعية
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 املبحث الثالث: الفقه
 : 

متيزت األمة اإلسالمية ابستنباط وتدوين األحكام الشرعية من مصادرها الصحيحة املتفق عليها،  
صحيح، فجاء الفقه ، وإمجاع األمة، والقياس الهللا عليه وسلم صلىكتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله 

ملتطلبات األمة من أحكام العبادات واملعامالت واألحوال الشخصية  وشامالً  اإلسالمي جامًعا
 .واألخالقية والتجارية والقضائية واجلنائية، وغري ذلك من متطلبات احلياة

معرفة احلالل واحلـرام، فُيعبد هللا على بينة  وابلفقه تنتظم أفعال وأقوال املكلفني وبه يتم
وبصرية، ولذا فإن معلم مواد الرتبية اإلسالمية ومنها الفقه مؤمتن على ما يعلمه لطالبه من أمور 
شرعية، فاملعلم مسؤول أمام هللا عن تعليم هؤالء الطالب إبخالص واجتهاد كل ما يتعلق أبمور الدين 

اصة وهم طلبة  بني يديه، وهو مأجور  على تعليمه وصربه إذا نوى بذلك اليت ال يعذر املرء جبهلها، خ
 .وجه هللا تعاىل

 أمهية الفقه ومكانته:
، وما أدل على ذلك من حديث ابن عمر رضي اوتطبيقً  اه ركن أساسي من أركان الدين فهمً يعد الفق

 وأنه  ال هللاُ إِّ  لهَ إِّ  الَ  أنْ  ةِّ هادشَ  س  لى مخَ عَ  مُ الَ اإلسْ  ينَ بُ ) قال: صلى هللا عليه وسلمهللا عنهم، أن النيب 
 .(1)(ضانَ مَ رَ  ومِّ وصَ  جِّّ واحلَ  اةِّ كَ الَز  اءِّ يتَ وإِّ  الةِّ الصَ  امِّ وإقَ  هللاِّ  ولُ سُ رَ  حممداً 

ويكتسب الفقه أمهيته من كونه رابين املصدر، وبشموليه ملتطلبات احلياة، والعمل ابلفقه واالشتغال به 
ترفع مكانة صاحبها منزلة عالية، وحتقق له اخلريية، كما جاء يف احلديث  من أعظم الوظائف اليت

ه  رضي هللا عنهم ُمَعاوِّيََة بن أيب سفيانالصحيح عن  َمْن ) يَـُقوُل:صلى هللا عليه وسلمقال: مسِّْعُت النهيبِّ
ُ بِّهِّ َخرْيًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ الدِّينِّ   .(2)(يُرِّدِّ اَّلله

م(، فيما يلي 2004الد )ن علوم الشريعة إىل عدة أسباب أشار إليها اجلوترجع أمهية هذا العلم م
 إمجاهلا:

 .ـ أن العمل ابألحكام الشرعية أصل  تقوم عليه أفعال املسلم من عبادات ومعامالت1
حكام الشرعية بتحديد القيهم اإلسالمية، ففي ضوئها ميكن احلكم على السلوك ابلقبول ـ ترتبط األ2

 .او الرد
احلكم ابلتدين احلق واإلسالم احلقيقي يكون يف ضوء مدى االلتزام والتمسك هبذه األحكام  ـ أن3
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 .الشرعية
والعلم به ابعتبارمها  وابحلديث الشريفوفهمه  ـ تُعمق دراسة الفقه ارتباط التالميذ ابلقرآن وتفسريه4

عمال العقل الستنباط مصدرين هامني من مصادر التشريع، مما يعزز لديهم أمهية هذين املصدرين وإ
 .األحكام الشرعية منهما

وعند تدريس الفقه جيب على املعلم التنبه والتمييز بني جوانب ثالثة مهمة وعليه تنبيه الطالب هلا 
 وهي:

ية، املعريف( الذي يعتمد بشكل كبري على معرفة املعلومات واألحكام الفقه) اجلانب الفقهي األول:
 .من الطالب من أجل االختبارات التحصيلية اوهذا اجلانب املهم عند جانبً 

 
 .8، رقم 11ص 1، كتاب اإلميان، ابب دعاؤكم: إميانكم، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 1)
 .71، رقم 25ص 1، كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريا، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 2)

التطبيقية، واملمارسة الواقعية لألفعال من  التطبيقي( الذي يُعىن ابجلوانب) اجلانب الفقهيالثاين:
 .املعامالت احملسوسة كالصالة والزكاة واحلج، وغريها

الرتبوي( وهو الذي يهتم ابلغاايت اليت من أجلها شرعت األحكام الشرعية، ) اجلانب الفقهيالثالث:
 .وهذا اجلانب هو املهم من الناحية الرتبوية

 نشأة الفقه:
هو املفيت، واملفسر،  صلى هللا عليه وسلم، فكان صلى هللا عليه وسلمحياة النيب بدأت نشأة الفقه يف 

، وامتد يف عصر الصحابة رضي صلى هللا عليه وسلم والقاضي، واإلمام، واملعلم للمسلمني حىت تويف
هللا عنهم من بعده، وكان سبب ظهوره ونشوئه هو حاجة الناس املــاسة إىل التفقه يف دينهم ومعرفة 

حكام عباداهتم ومعامالهتم اليت ميارسوهنا يف كل يوم بل كل حلظة من حياهتم، وظلت هذه احلــاجة أ
مستمرة يف كل زمان ومكان، وذلك لتصحيح اإلنسان عالقته مع هللا عز وجل، ومع اآلخرين من 

 .اجلورالناس، لتنظيم العالقات االجتماعية واحلقوقية ودرء املفاسد، والبعد عن الفوضى والظلم و 
 نوازل حديثة وضع العلماء أصوالً  كا كثرت املستجدات والقضااي والوقائع وأصبحت هناومل

له أصوله و يدرس  ذاهب األربعة، وأصبح الفقه علمـًالالستدالل واالستنباط والفهم، وظهرت امل
 .ومنهجه وقواعده
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 تطور مفهوم الفقه:
 :إىل مراحلم( 1999)  ذلك الدسوقي واجلابرمر مفهوم الفقه بثالثة مراحل كما أشار إىل

كلمة الفقه على األحكام الشرعية كلها، وعلى تفهم هذه األحكام، وبدأ هذا   طالقا املرحلة األوىل:
، فكلمة الفقه كانت تطلق على كل ااالطالق منذ عصر البعثة واستمر إىل عصر نشأة املذاهب تقريبً 

عملية، وإىل هذا يشري  اقادية أم أحكام خلقية، أم أحكامً اعت احكام الشرعية سواًء أكانت أحكامً األ
 .(1)"هً نْ مِّ  هُ قْ فْـ أَ  وَ هُ  نْ  مَ ىَل إِّ  ه  قْ امل فِّ حَ  به "رُ صلى هللا عليه وسلم حديث النيب 

كما كانت تطلق على تفهم تلك األحكام ال فرق بني حكم وآخر، وعلى هذا املعىن تشري اآلية 
جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضُّٱٱ الكرمية

(1)َّملخلحلجلمكلكخكحك
 

ل ، ألن صيغة التفعُ اا يسريً إىل أن فهم أحكام الدين ليس أمرً التفقه يف هذه اآلية تومئ  وصيغة
يتاج إىل معانة يف طلبه، وبذل جهد عقلي يف حتصيله، وذلك  ان إذه يف الديللتكلف، فالتفقُ 

يفِّ  "َمْن يُرِّدِّ اَّللهُ بِّهِّ َخرْيًا يـَُفقِّّْههُ عليه وسلم صلى هللا لصعوبته، كذلك يدل على هذا حديث النيب 
 .(3)الدِّينِّ"

االطالق العام لكلمة الفقه جعلها مرادفة لكلمة الشريعة لدى من يرى أن هذه الكلمة تشمل   وهذا
 كل األحكام اليت شرعها هللا.

ة املكتسبة من أدلتها مت تضييق مفهوم الفقه ليشمل األحكام الشرعية العملي الثانية: املرحلة
التفصيلية سواًء من حيث فهمها أو اطالق االسم عليها، أي أن كلمة فقه كما تدل على العلم هبذه 

 ىناألحكام العملية تدل على نفس هذه األحكام اليت تستنبط ابلرأي واالجتهاد، وهبذا املع
 اواألخالقية، وصار مدلوهلاالصطالحي اجلديد لكلمة الفقه خرجت من مفهومه األحكام االعتقادية 

األحكام اليت  اامالت، وخرج من مفهوم الفقه أيضً على األحكام العملية أي العبادات واملع امقصورً 
الصالة والزكاة  وجوبتؤخذ ابلنظر والتأمل، ألهنا معلومة من الدين ابلضرورة، وال حتتاج إىل اجتهاد ك

 .اخلمرِّ شرُب وحرمة السرقة و 
                                      

 ، اسناده صحيح.21590، رقم 467ص 35، جاملسندأخرجه أمحد يف  (1)
 .122اآلية  التوبة:( سورة 2)
 .71، رقم 25ص 1، كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريا، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 3)
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تسع فيها مفهوم كلمة الفقه لتطلق على مجيع األحكام العملية اليت نزل هبا الوحي ا الثالثة: املرحلة
أي األحكام املستفادة عن  ،صراحة وال حتتاج إىل نظر يف معرفتها، وتلك اليت استنبطها اجملتهدون

 .وأصوهلمطريق النظر يف األدلة، وكذلك األحكام اليت خرجها املقلدون على قواعد أئمتهم 
 
 

 
 
 

 
 

 (3)رقم شكل 
 وم الفقهتطور مفه 

 خصائص الفقه:
عن غريه  تهمّيز اليت املستمدة من الكتاب والسنة النبوية و ي مبجموعة  من اخلصائص الفقه اإلسالم زمّ يت

أن تضاد الشريعة اإلسالمية  هبااليت أريد و  البشر هاوضعاليت صنعها و  ،األخرىمن التشريعات 
( اختصارها ـه1425) الزحيليه ما ذكر ومن تلك املزااي واخلصائص للفقه وأمهها ، وتزامحها وتنافسها

 فيما يلي:
 .ـ أساسه الوحي اإلهلي1
 .ـ مشوله كل متطلبات احلياة2

 .ـ اتصافه ابلصفة الدينية حالً وحرمة3
 .ـ ارتباط الفقه ابألخالق4
 .خرويـ اجلزاء على املخالفة دنيوي وأُ 5

 .عيةـ النزعة يف الفقه مجا6
 .ـ الفقه صاحل للبقاء والتطبيق الدائم7
 .ـ غايته خري اإلنسان وإسعاده يف الدارين8
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 أهداف تدريس مادة الفقه:
زئرئّٰٱُّٱ تعاىل، بل خلقهم هلدف مساه فقال ومل يرتكم مهالً  ن هللا تعاىل مل خيلق عباده عبثًاإ

  (1)َّىئنئمئ

مواد الرتبية اإلسالمية عامًة هو االلتزام مبقومات الشخصية اإلسالمية فاهلدف الذي تقصده 
والتبصري مبا جيب على العباد فعله أو تركه، على سبيل اإلجياب أو الندب يف العبادات واالعتقادات 
واملعامالت واألخالق، حىت يتمكن اإلنسان من ممارسة شؤون حياته مبا شرع هللا له، وملادة الفقه 

داف ُجعلت كي يتمكن املتعلمني من حتقيقها وترمجتها إىل سلوك عملي، ومن هذه خاصة أه
 يلي: ما األهداف 

 التعريف ابألحكام الشرعية ابألدلة واحلجج النقلية والعقلية.-1
 إظهار خصائص وعظمة التشريع اإلسالمي مقارنة ابلتشريعات الوضعية.-2
 الوثيق حبياة الناس. بيان واقعية التشريعات اإلسالمية، واتصاهلا-3
 إظهار احلكمة من التشريعات واألوامر الدينية.-4
 التشجيع على تطبيق األحكام والتشريعات بعد العلم هبا.-5
 حتقيق اخلضوع والرضا ابألحكام والتشريعات اإلسالمية.-6
بكمال ومجال احملافظة على النشء من االنزالق يف املبادئ والتصورات املنحرفة الدخيلة، ابعتزازهم -7

 ما عندهم من الفقه اإلسالمي.
 بيان جتدد هذا الدين، وصالحه لكل زمان ومكان.-8
االطالع على اتريخ التشريع اإلسالمي، وعظم اإلنتاج الفقهي، والرتاث اإلسالمي عند املسلمني، -9

 وضخامة مكتبتهم العلمية.
 هب األئمة ونظراهتم الفقهية املختلفة.إبراز عظمة العقلية اإلسالمية وتفوقها من خالل بيان مذا-10
 حتقيق مبدأ األدب والتقدير للعلماء السابقني، واحرتام آرائهم، وتقدير جمهوداهتم.-11
 تصحيح األخطاء والتصورات الفقهية اليت ميارسها النشء يف عباداهتم وسلوكهم.-12
 لتشريعية.تدريب الطالب على طرق االستنباط، واستخراج األحكام من األدلة ا-13

                                      
 .56اآلية  الذارايت:سورة  (1)
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تعريف الطالب ابآلايت واألحاديث املتعلقة ابألحكام الشرعية لتحقيق مبدأ الربط بني جوانب -14
 مواد الرتبية اإلسالمية.

 كفاايت تدريس مادة الفقه:
ذا  بصفة عامة يتاج املعلم إىل أن ميتلك عدد من الكفاايت الالزمة اليت تؤهله لتدريس مادته، فإ

كانت املادة تتعلق ابألحكام الشرعية كالفقه كان االهتمام أوىل، لذا جيب على معلم الرتبية اإلسالمية 
أن يكون على قدر كاف  من هذه الكفاايت حىت تكون طريقة تدريسه مقبولة وجيدة، ومن هذه 

 هـ( كما يلي:1428) الكفاايت ما ذكره املفدى
 . مصادر التشريع اإلسالميـ توجيه الطالب إىل تلمس الفروق بني1
 .ـ استثارة أفكار الطالب إلدراك أسرار وحكم التشريع اإلسالمي2
 .ـ استثارة الطالب لتلمس حماسن الشريعة اإلسالمية يف جمال العبادات واملعامالت3
ضحة بني أحكام التشريع اإلسالمي واألحكام والقوانني اـ توجيه الطالب إىل إدراك الفروق الو 4

 .ةالوضعي
 .ـ تبصري الطالب أبمهية االجتهاد يف التشريع اإلسالمي5
 .ـ تبصري الطالب خبصائص الفقه اإلسالمي6
 .ـ مناقشة القضااي الفقهية وما يثريه الطالب من تساؤالت بتمكن ووضوح7
 .ـ تدعيم مناقشة األحكام الفقهية مع الطالب مبا يناسبها من األدلة الشرعية8

 .ملذاهب الفقهية األربعة مجيعها متفقة يف األصول األساسيةـ تبصري الطالب أبن ا9
على  اي الفرعية فقط، تسهياًل وتيسريًاـ تبصري الطالب أبن اخلالفات املذهبية حمصورة يف القضا10

 .املسلمني
 .ـ استغالل املناسبات الدينية إليضاح ومناقشة أهم ما يتعلق هبا من أحكام11
ناقشة املشكالت االجتماعية البارزة يف ضوء األحكام الفقهية اليت ـ استثارة أفكار الطالب مل12

 .يدرسوهنا
ـ تشجيع الطالب لعرض ما يصادفهم من مشكالت أو عادات أو تقاليد ال تتفق مع الشريعة 13

 .اإلسالمية ملناقشتها ومعرفة حكمها
يقي للعبادات واملعامالت ـ مداومة استثارة مشاعر الطالب اإلميانية حيال االلتزام ابجلانب التطب14
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 .حتقيقاً لوالء هللا تعاىل
 .ـ تدريب الطالب على طرق ووسائل التفكري السليم15
 .ـ تدريب الطالب ابألسس اليت قام عليها الفكر اإلسالمي16
 .ـ تدريب الطالب على املقارنة بني أحكام الفقه اإلسالمي وأحكام القانون الوضعي17
 .تدالل على األحكام الفقهية من املصادر الشرعية املختلفةـ تدريب الطالب على االس18
على أداء الشعائر الدينية املرتبطة ابلعبادات كالوضوء والتيمم والصالة  ـ تدريب الطالب عملًيا19

 .واآلذان واإلقامة وغريها
ـ تدريب الطالب على تلمس احلكمة أو املقصود من أحكام الفقه املختلفة يف العبادات 20
 .عامالت وغريهاوامل

ـ تدريب الطالب على القيام ابستقصاء اآلراء حول مسائل فقهية معينة من املصادر الفقهية 21
 .املختلفة

وابلرجوع إىل هذه الكفاايت يرى الباحث ضرورة تدريب املعلمني وتزويدهم مبا يلزم لتحقيقها، 
 .يمية املثمرةوالسعي يف تطوير دائم ومستمر حىت يتحقق الغرض من العملية التعل

 
 حملة موجزة عن األئمة األربعة أصحاب املذاهب املشتهرة:

: هو احً واصطال ."املذهب: لغة مكان الذهاب وهو الطريق(42ص ،هـ1425) لييقال الزح
  .عليها املسائل األحكام اليت اشتملت

 .توصل إىل املعاد" ت مبكان الذهاب جبامع أن الطريق يوصل إىل املعاش، وتلك األحكامهشب

مذهب أيب  فعلى سبيل املثال ال احلصر فقد كان بدأت نشأة املذاهب يف عصر الصحابة 
، أن اجلد يجب األخوة مطلقاً، بن عباس، أيب الدرداء وعبد هللابكر، وأم املؤمنني عائشة، 

، أن األخوة ومذهب اخللفاء الثالثة عمر، وعثمان، وعلي، وعبدهللا بن مسعود، وزيد بن اثبت 
 .يرثون مع اجلد يف مسألة إرث اجلد مع اإلخوة يف الفرائض، وغريها من املسائل

وهم: سعيد بن املسيب، وعروة بن ) مث بعد ذلك عصر التابعني وأشهرهم الفقهاء السبعة
 وعبيد هللا، نعبد الرمحالزبري، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن حممد، وأبو بكر بن 

بن عتبة( وسعيد بن جبري، وعلقمة بن مسعود، وعكرمة موىل ابن عباس، ونفع موىل ابن  عبد هللابن 
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 .عمر رضي هللا عنهم، وغريهم

وا جدو عدد من الفقهاء والعلماء الذين استفادوا ممن قبلهم وأ ويف بداية القرن الثاين اهلجري ملع
واحلكام والعوام فقلدوا آرائهم ومجعوا أقواهلم لفهت حوهلم الطالب ألنفسهم مذاهب ومناهج واضحة وأ

 وكتبوا مذاهبهم اليت أصبحت مستقلة ومن أبرز هؤالء األئمة:
 .ـ أبو حنيفة وسفيان الثوري يف الكوفة2.                        ـ سفيان بن عيينة يف مكة1
 .شامـ األوزاعي يف ال4                         .ـ مالك بن أنس يف املدينة3
 .ـ احلسن البصري يف البصرة6.             ـ الشافعي، والليث بن سعد يف مصر5
 .ـ أمحد بن حنبل، وداود الظاهري 8 .                 ـ إسحاق بن راهوية يف نيسابور7
 .وابن جرير الطربي يف بغدادـ 9

اآلراء اليسرية يف بعض  إال أن معظم هذه املذاهب انقرضت أو شبه انقراض، ومل يبقى منها إال بعض
، ومل يبقى من هذه املذاهب إال املذاهب األربعة املشهورة يف العامل اإلسالمي وهي: الفقهية الكتب

 األربعةأول األئمة املذهب احلنفي، واملذهب املالكي، واملذهب الشافعي، واملذهب احلنبلي، و 
 عن األئمة األربعة:  خمتصرة نبذةيلي ا هو اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا وفيم أصحاب املذاهب ظهورًا

 

 هـ(150هـ ـ80) : اإلمام أبو حنيفةأوالً 
هـ، عاصر 150هـ، وتويف سنة 80وامسه النعمان بن اثبت الكويف صاحب املذهب احلنفي، ولد سنة 

، وغريه الدولتني األموية والعباسية، قيل أنه من التابعني لقي الصحايب أنس بن مالك رضي هللا عنه
العراق ومل يؤثر له كتاب يف يل من أتباع التابعني، ويعد اإلمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي وفقيه وق

 .الفقه

دة مثانية عشر عصره، وتفقه مل علماءالفقه واحلديث عن خلق كثري من أعيان أخذ علمه يف  
نخعي، تشدد يف محهاد بن أيب سليمان، الذي أخذ الفقه عن إبراهيم العلى شيخه بصفة خاصة  عاًما

 .ديث، وتوسع يف القياس واالستحسان حىت أشتهر عنه أبنه شيخ أهل الرأيقبول احل

 .إبراهيم بن يزيد النخعي، الليث بن سعد، من أشهر شيوخ اإلمام أبو حنيفة: محهاد بن أيب سليمان

 ومن أشهر تالميذ اإلمام أبو حنيفة: 
 .هـ(158 هـ ـ110) ـ أبو اهلذيل، زفر بن قيس الكويف1
 .هـ(182هـ ـ 113) ـ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الكويف2
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 .هـ(189هـ ـ 132) ـ حممد بن احلسن الشيباين3
 هـ(179هـ ـ 93) : اإلمام مالك بن أنسااثنيً 

هـ 93عامر األصبحي، صاحب املذهب املالكي، ولد سنة  مالك بن أنس بن أيبوهو 
ام دار اهلجرة وفقيه وحمدث املدينة النبوية، ومل يرحل منها إىل هـ ابملدينة، إم179ابملدينة، وتويف سنة 

، كان ابلد آخر لطلب العلم، عاصر الدولتني األموية والعباسية كأيب حنيفة، لكن العباسية أوفر نصيبً 
 .املوطأ() يف احلديث والفقه، وأشهر ما كتب كتابه إماًما

ة، واملصاحل املرسلة، وقول الصحايب إذا صح وأهم ما أشتهر به: العمل ابلسنة، وعمل أهل املدين
 .، وشرع من قبلنا الثابت بنقل صحيح ومل يرد يف شرعنا ما ينسخهسنده، واالستحسان

أبوبكر عبدهللا بن يزيد بن هرمز فقيه املدينة وأول شيخ لإلمام من أشهر شيوخ اإلمام مالك: 
 .، املعروف بربيعة الرأينالرمح عبدأيب ربيعة بن مالك، أبو عبدهللا نفع موىل ابن عمر، 

 ومن أشهر تالميذ اإلمام مالك: 
 .هـ(212) ـ أبو مروان، عبدامللك بن أيب سلمة املاجشون1

 .هـ(213) ـ أسد بن الفرات بن سنان اخلرساين التونسي األمري الشهيد2
 .هـ(240) ـ سحنون، عبدالسالم بن سعد التهنوخي صاحب املدونة يف مذهب مالك3

 هـ(204هـ ـ 150) : اإلمام الشافعيالثً اث
يف جده عبد  الُقرشي اهلامشي، يلتقي مع النيب صلى هللا عليه وسلمحممد بن إدريس  وهو

ة، هـ مبصر، ونشأة مبك204هـ بغزة وتويف سنة 150مناف، صاحب املذهب الشافعي، ولد سنة 
عربية واألدب وحفظ األشعار وقاهلا، يف الفقه واحلديث ونبغ يف ال اوعاصر الدولة العباسية، وكان إمامً 

ارحتل يف طلب العلم إىل املدينة، واليمن، وبغداد وفيها صنف كتابه القدمي املسمى ابحلجة، مث ارحتل 
الرسالة( أول مدون يف علم أصول ) إىل مصر، وفيها كان مذهبه اجلديد، ومن أشهر ما كتب كتابيه

 .األم( يف فقه مذهبه اجلديد مبصر) الفقه، و
ت به احلنفية ومل أيخذ أبقوال الصحابة، ألهنا حتتمل اخلطأ، وترك العمل ابالستحسان الذي قال

 .واملالكية
، واإلمام مالك بن سلم بن خالد الزجنيوكيع بن اجلراح الكويف، ممن أشهر شيوخ اإلمام الشافعي: 

 .سفيان بن عيينة، أنس



62 

 ومن أشهر تالميذ اإلمام الشافعي: 
 هـ(241بن حنبل ) ـ اإلمام أمحد1
 .هـ(231) ـ يوسف بن يىي البويطي2
 ـ أبو إبراهيم، إمساعيل بن يىي املزين صاحب املختصر الكبري املسمى ابملبسوط، واملختصر الصغري3
 .هـ(264)
 .هـ(270) ـ الربيع بن سليمان املرادي4

 هـ(241هـ ـ 164) : اإلمام أمحدارابعً 
حنبل بن هالل الشيباين، صاحب املذهب احلنبلي، ولد  حممد بنوهو أبو عبدهللا، أمحد بن 

هـ، كان إمام عصره يف الفقه، واحلديث، وارحتل يف طلب 241هـ، وهبا تويف سنة 164ببغداد سنة 
 .العلم إىل الكوفة، والبصرة، ومكة، واملدينة، والشام، واليمن

اخللفاء املأمون،  وامتحن اإلمام أمحد وسجن وضرب يف فتنة القول خبلق القرآن، يف زمن
، فعال شأنه، وعظمت يف زمن اخلليفة املتوكل واملعتصم، والواثق، فصرب ومن معه حىت اجنلت الفتنة

 .مكانته بني الناس
وإمنا أخذ أصحابه مذهبه ومل ينسب له أي كتاب يف هذا العلم، ، يؤلف اإلمام أمحد يف الفقه كتاابً ومل 

 .املسند() مشهور يف احلديث وامسه وله كتاب، همن أقواله وأفعاله وأجوبت
حممد بن إدريس ، اإلمام من أشهر شيوخ اإلمام أمحد: هشيم بن بشري بن أيب خازم البخاريو 
 .، يىي بن سعيد القطان، يزيد بن هارون الواسطيالشافعي

 ومن أشهر تالميذ اإلمام أمحد: 
 .هـ(266) ـ صاحل بن أمحد بن حنبل وهو أكرب أبناء اإلمام أمحد1
 .هـ(274) ـ أبو بكر، أمحد بن حممد احلجاج املروذي، كان أخص أصحابه، وأقرهبم إليه2
 .هـ(290) ـ عبدهللا بن أمحد بن حنبل3
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 (4)رقم شكل 
 ئمة األربعة حسب ظهورهم التارخيياأل 

 أبرز املؤلفات يف فقه املذاهب األربعة املشهورة:
ا اختص بذكر مسائل مذهب معني من املذاهب مع ذكر أدلته دون املصنفات الفقهية كثرية منها م

التطرق إىل املذاهب األخرى، ومنها ما يذكر مسائل املذهب خمتصرًة دون دليل، ومنها ما جيمع أقوال 
املذاهب مع ذكر األدلة والرتجيح يف املسألة، وهاهنا مجلة من متون وكتب املذاهب األربعة املشتهرة 

أُلفت يف مسائل كل مذهب، واليت ذكرت مسائل املذاهب األخرى، وفيما يلي  وأهم الكتب اليت
 هذه الكتب:لبعض سرد 
 : املذهب احلنفي:أوالً 

 .هـ(483) ـ املبسوط: لشمس الدين حممد بن أمحد السرخسي1
 .هـ(587) ـ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: لإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين2
فتح القدير( لكمال ) هـ(، وشرحه593) تصر اهلداية: أليب احلسن علي بن أيب بكر املرغيناينـ خم3

 .هـ(861) املعروف اببن اهلَُمام دعبد الواحالدين حممد بن 
 رد احملتار على الدر املختار( البن عابدين حممد بن أمني الدمشقي) ـ حاشية ابن عابدين4
 .هـ(1252)

 : املذهب املالكي:اثنًيا
 .ـ املوطأ: لإلمام مالك بن أنس مجع فيه بني األحاديث واآلاثر واآلراء1
 .هـ(240) ـ املدونة: وهي آراء اإلمام مالك الفقهية مجعها ودوهنا تلميذه سحنون التنوخي2
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 .هـ(595) ــ بداية اجملتهد وهناية املقتصد: حملمد بن أمحد القرطيب3
هـ(، أهم خمتصر عند املالكية وله شروح  776) ف ابجلنديـ خمتصر اخلليل: خلليل بن اسحاق املعرو 4

 .كثرية

 : املذهب الشافعي:اثلثًا
 .هـ(204) ـ األم: لإلمام الشافعي1
املهذب( لإلمام أيب اسحاق ) هـ(، شرح676) ـ اجملموع: لإلمام أيب زكراي يىي بن شرف النووي2

 .هـ(476) إبراهيم بن علي الشريازي
 

منهاج الطالبني( ) هـ( شرح977) طيب مشس الدين حممد بن أمحد الشربيينـ مغين احملتاج: للخ3
 .هـ(676) النووي

 هـ(877) العامري الرملي نعبد الرمحـ هناية احملتاج: شهاب الدين أمحد بن 4
 : املذهب احلنبلي:رابًعا

 .هـ(، وله ما يقارب ثالمثائة شرح334) ـ خمتصر اخلرقي: لعمر بن احلسني اخلرقي1
 .هـ(620) بن قدامة املقدسي عبد هللاغين شرح خمتصر اخلرقي: أليب حممد ـ امل2
 .هـ(885) ـ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: لعالء الدين علي بن سليمان املرادي3
 .هـ(763) حممد بن مفلح املقدسي عبد هللاـ الفروع: أليب 4
 .هـ(1051) هويتـ الروض املربع شرح زاد املستقنع: ملنصور بن يونس الب5
 .هـ(1051) ملنصور بن يونس البهويت شاف القناع عن منت اإلقناع: أيًضاـ ك6
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 :األربعةالفقهية ( أشهر كتب املذاهب 2) جدول رقم

المذهبالحنبليالمذهبالشافعيالمذهبالمالكيالمذهبالحنفي

المبسوط:السرخسي

هـ(483)

الموطأ:اإلماممالكبنأنس

هـ(179)

م:لإلمامالشافعياأل

هـ(204)

مختصرالخرقي:الخرقي

هـ(334)

بدائعالصنائعفيترتيب

هـ(587)الشرائع:الكاساني

المدونة:سحنون

هـ(240)التنوخي
هـ(676)المجموع:النووي

المغنيشرحمختصر

هـ(620)الخرقي:بنقدامة

 مختصرالهداية:

هـ(593)المرغيناني

بدايةالمجتهد

المقتصدالقرطبيةونهاي

هـ(595)

مغنيالمحتاج:الشربيني

هـ(977)

اإلنصاففيمعرفةالراجح

منالخالف:المرادي

هـ(885)

حاشيةابنعابدين:ابن

هـ(1252)عابدينالدمشقي

مختصرالخليل:الجندي

هـ(776)

نهايةالمحتاج:الرملي

هـ(877)
هـ(763)الفروع:بنمفلح

ـ(ه428)مختصرالقدوري
التمهيد:ابنعبدالبر

هـ(463)
هـ(264)مختصرالمزني:

الروضالمربعشرحزاد

المستقنع:البهوتي

هـ(1051)

متنكنزالدقائق:النسفي

هـ(710)

االستذكار:ابنعبدالبر

هـ(463)

نهايةالمطلب:الجويني

هـ(478)

كشافالقناععنمتن

هـ(1051)اإلقناع:البهوتي

 
 ض املصطلحات الفقهية:التعريف ببع 

تدور األحكام الشرعية التكليفية وهي اليت تقتضي فعل املكلف حول مخسة مصطلحات رئيسة هي: 
عند بعض  املسميات أحيانً بعض هذه الواجب، والسنة، واملباح، واملكروه، واحلرام، وختتلف 

قدامة املقدسي كابن ،مع بقاء املدلول نفسهفيطلقون على بعضها مصطلحات أخرى األصوليني 
 .لواجب، واملندوب، واملباح، واملكروه، واحملظوراب حيث مسهاهاضة الناظر وجنة املناظر، احلنبلي يف رو 

ن الفرض آكد، كما أشار إليه ويفرق األصوليني من احلنفية بني الواجب والفرض، فيقولون أ
مجهور العلماء فهما مرتادفان مبعىن اإلمام ابن قدامة الدمشقي احلنبلي يف روضة الناظر، أما عند  اأيضً 

وفيما يلي واحد، واألصل يف األشياء احلل، إال ما ورد فيه دليل من الشارع احلكيم بتحرميه فيحرم، 
 :تعريف  هلذه املصطلحات

 

وقيل يف تعريفه:  ظين،هو ما طلب الشرع فعله على وجهِّ اجلزم واإللزام بدليل قطعي أو ـ الواجب: 1
 .مثل: األمر بوجوب الصالة.يعاقب اتركهما يثاب فاعله و 

ويسمى املندوب، واملستحب: هو ما طلب الشرع فعله على وجه  غري الزم، وقيل يف ـ السنة: 2
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 .مثل: صيام التطوع كصيام يومي االثنني واخلميس .تعريفه: ما يثاب فاعله وال يعاقب اتركه
ل يف تعريفه: ال ثواب وال عقاب على فاعله أو وقي .هو ما خري فيه الشرع بني الفعل والرتكـ املباح: 3

 .مثل: األكل والشرب .اتركه

وقيل يف تعريفه: ما يثاب اتركه وال يعاقب  .غري جازم برتكه اوهو ما طلب الشرع طلبً ـ املكروه: 4
 .مثل: الوضوء من سؤر اهلرة .فاعله

وقيل يف تعريفه: ما يعاقب  .قطعيوهو ما طلب الشرع برتكه على وجه اجلزم واإللزام بدليل رام: ـ احل5
 .مثل: األمر بتحرمي شرب اخلمر .فاعله ويثاب اتركه

 أسباب اختالف العلماء:
ُّٱٱتعاىل قولهآايت  كثرية منها يف  يف القرآن الكرمي هوقد جاء ذكر  ية وطبيعة بشريةالف سنة كونتخاال

(2)َّحكجكمقحقمفخفحفجفُّٱوقوله تعاىل  (1)َّجنيمىم
ن معلوم أو  

صلى هللا عليه  النيبفهم مراد مسائل، منها اختالفهم يف اختلفوا يف قد الصحابة رضوان هللا عليهم 
أدركه فمنهم من  (3)"ةظَ يرَ  قُـ ينِّ  بَ إال يفِّ  صرَ العَ  د  أحَ  نيه صلِّّ يُ يف قوله:"ال كما يف صحيح البخاري وسلم  

كر ذلك للنيب نصلي حىت أنتيها، فذُ وقالوا ال  هاومنهم من أخر  ،صلى قبل الغروبالعصر يف الطريق ف
 منهم. ى هللا عليه وسلم فلم يعنف واحًداصل

هم عن احلق كلها دائرة حول حبثإال أهنا  إىل أسباب كثرية  رجعالف بني العلماء يتخاالو 
 امنهم إما أن يكون مصيبًا فله أجران، أو خمطئً ، فكل واحد للناس الصحيحة بيان الشريعةلوتطلبهم 

صلى هللا عليه و أنه مسع رسول  يف الصحيحني من حديث عمرو بن العاصا حد، كمفله أجر وا
 .(4)"ر  أجْ  لهُ أ فَ طَ أخْ  مُثه دَ اجتهَ َحَكَم فا ، وإذَ انِّ أجرَ  لهُ فَ ، ابَ أصَ  مُثه دَ هَ اجتَـ ف مُ اكِّ احلَ  مَ كَ حَ ذا إ" :يقول سلم

جيمع بني معظم قه ألنه الف وخاصةً  ،فرعياتيقع يف ال ااملسائل الشرعية غالبً الف يف تخاالو 

                                      
 .118اآلية جزء من  هود:سورة  (1)

 .10ية اآلجزء من  الشورى:سورة  (2)
 .4119، رقم 112ص 5من األحزاب، ج ، كتاب املغازي، ابب مرجع النيبالصحيح( أخرجه البخاري يف 3)
 9، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 4)

 .7352، رقم 108ص
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هـ( يف كتابه رفع املالم 728ت ) اإلمام ابن تيمية وذكر، إن مل يكن كلها اليومية وغريهاأعمال العباد 
الرتكي يف كتابه أسباب اختالف  عبد هللاوكذلك من املعاصرين الشيخ الدكتور: عن األئمة األعالم، 

 :العلماءوفيما يلي اجاز ألهم أسباب االختالف بني الفقهاء 
 :ـ كون العامل مل يسمع ابلدليل1

 اءَ سَ النِّّ  رُ مُ أيََ  أن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنها  بلغ عائشةأنه كما يف البخاري مثاله:
 نَ ضْ قُ نْـ يَـ  نْ أَ  نَ لسَ تَ ا اغْ ذَ إِّ  اءَ سَ النِّّ  رُ مُ أيَْ ذا هَ و مر  عَ  بنِّ ا الِّ بً جَ اي عَ  تالَ قَ فَـ  نه هُ سَ و ؤُ رُ  نَ ضُ قَ نْـ يَـ  أنْ  لنَ سَ تَ إذا اغْ 

 نْ مِّ  مَ له وسَ  يهِّ لَ عَ  ى هللاُ لَ صَ  هللاِّ  ولُ سُ رَ  وَ أنَ  لُ سِّ أغتَ  تُ نْ د كُ قَ لَ  نه هُ سَ و ؤ رُ  قنَ لِّ يَ  أنْ  نه هُ رُ مُ ال أيََ أفَ  نه هُ سَ و ؤ رُ 
 .(1)"ات  اغَ رَ فْـ إِّ  الثَ ي ثَ سِّ أْ رَ َأْن أُْفرَغ َعَلى ى لَ عَ  يدُ زَ أَ  الو ، د  احِّ وَ  ء  نَ إِّ 

 .، بل يكفي افراغ املاء على الرأساء إىل األصولجوب إيصال املومقتضى هذا عدم و 

عند العامل اآلخر، حيث مل يبلغه بسند  لكنه يكون صحيحًا عند عامل ضعيًفاـ يبلغ احلديث عاملني 2
 :صحيح
 ذمتُ خَ ، وأَ ةِّ ينَ لعِّ م ابِّ تُ عْ ايَـ بَ إذا تَـ "حديث عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: مثاله: 

وا إىل عُ رجِّ  تَ ىته حَ  هُ عُ نزِّ يَ  ال  الً م ذُ يكُ لَ عَ  هللاُ  طَ له سَ  دَ اهَ اجلِّ  مُ كتُ َر ، وتَـ رعِّ م ابلزه يتُ ضِّ ، ورَ رِّ قَ البَـ  بَ نَ ذْ أَ 
 . (2)"مْ كُ ينَ دِّ 
 :، واآلخر خبالف ذلكويعلم أنه صحيح لكن يظنه منسوًخا ـ يبلغ احلديث العامل3

ذهب األئمة الثالثة: أبو احلجامة للصائم هل تفطر أم ال؟ فيف حكم  اختالف األئمة األربعةمثاله:
ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب حنيفة ومالك والشافعي، إىل أهنا ال تفطر، ملا روى البخاري عن 

 . (3)"م  ائِّ صَ و وهُ  مَ جَ تَ ، واحْ م  رِّ حمُْ  وَ وهُ  مَ جَ تَ احْ "صلى هللا عليه وسلم 
 رَ طَ فْ النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "أَ أن  اأيضً  البخاري ر، ملا روىإىل أهنا تفطوذهب اإلمام أمحد، 

 . (4)"ومُ جُ واحملْ  مُ اجِّ احلَ 
 :حبديث آخر أنه غري منسوخ لكن يعتربه معارًضاـ يبلغ العامل احلديث ويعلم 4

 نهم قال: أأثناء قضاء احلاجة فمن اختالف العلماء يف حكم استقبال القبلة واستدابرهامثاله: 
االستقبال واالستدابر منهي عنه مطلقاً، ومنهم من قال: إن النهي عن االستقبال دون االستدابر، 

صلى هللا عليه  يان، وسبب ذلك أن النيبالبن ومنهم من قال: منهي عن االستدابر يف الفضاء دون
 .(5)وا"بُ رِّ غَ  وا أوْ قُ رِّ شَ  نْ كِّ لَ ا وَ وهَ رُ بِّ دْ تَ سْ ال تَ وَ  ةَ لَ بْـ وا القِّ لُ بِّ قْ تَـ سْ  تَ اَل فَ  طَ ائِّ الغَ  مُ تُ يْـ تَـ ذا أَ قال: "إِّ  وسلم
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.331، رقم 179ص 1، كتاب احليض، ابب حكم ضفائر املغتسلة، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 1)

 .، وقال صحيح3462، رقم 477ص3، جيف النهي عن العينة، ابب اإلجارة، كتاب السننيف  داود أخرجه أبو (2)
 .1938، رقم 33ص3، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقئ للصائم، جحيحالصأخرجه البخاري يف  (3)
 .1937، رقم 33ص3، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقئ للصائم، جالصحيحأخرجه البخاري يف  (4)
 394، رقم 88ص1، كتاب الصالة، ابب قبلة أهل املدينة وأهل الشام، جالصحيحأخرجه البخاري يف  (5)
 

، فـَرَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ  أنه قا وروى ابن عمر  ل: "اْرتـََقيُت فـَْوَق َظْهرِّ بـَْيتِّ َحْفَصَة لِّبَـْعضِّ َحاَجيتِّ
"مَ له سَ وَ  يهِّ لَ عَ  ى هللاِّ له صَ  َلةِّ ُمْستَـْقبَِّل الشهامِّ ي َحاَجَتُه ُمْسَتدبَِّر القِّبـْ  .(1) يـَْقضِّ

 .سألةفهذان احلديثان ظاهرمها التعارض وهلذا اختلف أهل العلم يف حكم هذه امل

 أو ألي سبب آخر: أو جممالً  ، وذلك كون اللفظ مشرتًكاـ اختالفهم يف تفسري لفظ الدليل5
مثاله: اختالف الفقهاء يف مس املرأة هل ينقض الوضوء أو ال ينقض، بسبب اختالفهم يف تفسري 

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجٱُّٱٱ:قوله تعاىل يف آية الوضوء
(1)َّمعجعمظحطمضخضحض

  

فسرها مبجرد اللمس قال: هو ينقض الوضوء، ومن فسرها ابجلماع قال: اللمس ال ينقض  فمن
 .الوضوء

 :م بعض احلكـ اختالفهم يف تفسري قاعدة أو مسألة أصولية مما يؤدي إىل اخلالف يف6
مثاله: اختالف أهل العلم يف االحتجاج بقول الصحايب أو فعله إذا كان يف مسألة ال يدخل فيها 

 د ومل خيالفه صحايب آخر، هل هو حجة أم ال؟االجتها
ومثال ذلك: فعل ابن عمر يف رفع يديه يف التكبريات على اجلنازة، فبعض العلماء مل خيرت هذا احلكم 

 .ألنه ال يعمل هبذا النوع من األدلة
                                      

 .148، رقم 41ص1ء، ابب التربز يف البيوت، ج، كتاب الوضو الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)
 .43( سورة النساء: جزء من اآلية 2)
 .1227، رقم68ص 2، كتاب الصالة، ابب إذا سلم يف ركعتني أو يف ثالث، جالصحيحأخرجه البخاري يف (3)



 



69 

 :آخر ويفهم غريه منه شيًئا احلديث شيئً ـ أن بعض العلماء يفهم من ا7
فقال له فسلم  الظهر أو العصرصلى هبم  صلى هللا عليه وسلمن أن النيب مثاله: أن حديث ذي اليدي

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه :" َأَحق  َما  ذو اليدين: الصالة اي رسول هللا، أنقصت؟
 سجد سجدتني بعد مث سلم مث .(3)"نْيِّ تَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ  مُثه  نْيِّ يَ رَ خْ أُ  نيِّ تَ عَ كْ ى َر له صَ فَ  .مْ عَ وا: نَـ الُ ؟ قَ ولُ يـَقُ 

 .السالم
فبعض العلماء أخذ منه أن سجود السهو يكون بعد السالم إذا سلم من نقص يف صالته، فإنه يتمها 

عد السالم إذا زاد يف صالته مث يسجد للسهو بعد السالم، وفهم منه آخرون أن سجود السهو يكون ب
والسالم من الصالة،   عليه وسلمصلى هللا النيبوذلك ألنه يف هذا احلديث زاد الصالة على  سهًوا

 .ا بعد السالمقالوا: كل زايدة سهو فالسجود هلـف
يكون يف املسألة نص، فيجتهد العلماء يف استنباط حكمها من بعض النصوص والقواعد  أالـ 8

 :الشرعية فيختلف اجتهادهم

 على خالفهم يف تنزيلها مثاله: اختالف العلماء املعاصرين يف حكم اإلجارة املنتهية ابلتمليك؛ بناءً 
 .على النصوص والقواعد الشرعية
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 املرحلة الثانويةاملبحث الرابع: 
: 

عي، كما يعد التعليم تعد املرحلة الثانوية حلقة الوصل األهم بني التعليم األساسي والتعليم العايل اجلام
 هذه املرحلة أن يعد الطالب إعداًدايف  يفرتض التعليم العام، حيث حامسة للمتعلمني يفالثانوي مهمة 

ابملعلومات األساسية واملهارات احلياتية واالجتاهات اليت تنمي شخصيته من  اشاماًل متكاماًل مزودً 
 .جوانبها املعرفية والنفسية واالجتماعية والعقلية والبدنية

 هـ1344عارف يف عام كان إنشاء مديرية امل( ما يلي: "4تطوير التعليم، ص) وجاء يف كتاب
عبد م( مبثابة ارساء حجر األساس لنظام التعليم احلديث يف اململكة، فعندما دخل امللك 1925)

هـ دعا العلماء فيها، وحثهم على نشر العلم والتعليم وتنظيمه 1343رمحه هللا مكة املكرمة عام  زالعزي
 ."والتوسع فيه

هـ، حيث سبقت 1/9/1344، إنشاء مديرية املعارف يف ابلتعليم زعبد العزيومما يؤكد اهتمام امللك 
صدور التعليمات اليت وضعت نظام احلكم واإلدارة، وكان إنشاء مديرية املعارف، وهو البذرة األوىل 
لوضع نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية، فقد تقرر يف صالحيتها اإلشراف على مجيع املدارس 

 .يف البالد
هـ قدمت يف مادهتا الثالثة والعشرين أول تعريف 1345تعليمات األساسية عام وعندما صدرت ال

عن نشر العلوم  هي عبارة"ألمور املعارف، فقد نصت املادة املذكورة على أن أمور املعارف العمومية، 
ع، وافتتاح املكاتب واملدارس، ومحاية املعاهد العلمية، واالعتناء أبصول الدين واملعارف، والصنائ

 ."اململكةأحناء حلنيف يف كافة ا
 تعريف املرحلة الثانوية:

أبهنا:" هي قمة اهلرم يف التعليم العام الذي يسبقه التعليم  (545هـ، ص1418) عرهفها احلدري
العشرين  فرتة ما بني سن السادسة عشرة وسناملتوسط، ويتلوه مباشرًة التعليم اجلامعي، وهي ال

 ."تقريًبا
املرحلة اليت تشغل قمة التعليم العام، ويلحق هبا الطلبة أبهنا " (140هـ، ص1426) دةويعرفها زاي

والطالبات الذين أمتوا الدراسة املتوسطة بنجاح، ومتتد الدراسة هبا على ثالثة سنوات، ويدرس الطالب 
 .ابجلامعة" أوىف من التثقيف العام وتؤهلهم لاللتحاق مواد أكثر ختصصاً تتيح هلم قدرًا هبذه املرحلة
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( 23هـ، ص1431) وعرفتها وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم يف دليل املدرسة للتعلم الثانوي
أبهنا: "متثل املرحلة الثالثة يف بنية التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، واحللقة الوسطى بني التعليم 

 .األساسي والتعليم العايل"
املرحلة الوسطى من سلم التعليم حبيث يسبقه التعليم " (173هـ،ص1417) السنبل وآخرونقال 

االبتدائي، ويتلوه التعليم العايل، ويشغل فرتة زمنية متتد من الثانية عشرة حىت الثامنة عشرة من العمر، 
 ."وبذلك يتضمن التعليم الثانوي املرحلتني: املتوسطة والثانوية

طلحات البحث هلذه الدراسة، ومن املعلوم يف تعليم وسبق ذكر بعض التعريفات عند تعريف مص
 .اململكة العربية السعودية أن املرحلة الثانوية هي املرحلة اليت تلي املتوسطة وتسبق التعليم اجلامعي

ويقصد يف تعريف الوكالة ابملرحلة الثالثة أي بعد مرحليت االبتدائية واملتوسطة، أتيت املرحلة الثانوية يف 
يكون سن الطالب عن التخرج  اجلامعي(، ونظاًما) العام( وقبل التعليم العايل) يم األساسيهناية التعل

 .ما يتخرج دون هذه السن اأو أكثر، لكن ندرً  حلة سبع عشر سنة، وقد يتأخر عاًمامن هذه املر 
 أمهية املرحلة الثانوية:

يصحبها الكثري من املتغريات الشخصية  مرحلةمن أهم املراحل التعليمية وهي تعترب املرحلة الثانوية 
للطالب، يف التفكري ويف النمو اجلسمي، والرغبة يف اثبات الذات، واالنتماء، مما جيعل هلذه املرحلة 
أمهية ابلغة، يتطلب معها االهتمام اجليد، سواًء يف إعداد الكادر التعليمي املسؤول عن تعليم هذه 

اكبة متغريات العصر، أو املنهج الدراسي الذي ينمي املهارات على مو  ايكون قادرً جيب أن املرحلة و 
 .يف هذه املرحلةالفكرية واحلياتية، 

 وميكن إمجال أمهية املرحلة الثانوية يف اجلوانب التالية:
ـ أتيت املرحلة الثانوية يف فرتة عمرية حساسة، وهي مرحلة بداية البلوغ، أو البلوغ وهي مرحلة 1

تغريات على املستوى اجلسمي والنفسي والعقلي واالجتماعي، ولكل نحية منها يصحبها الكثري من امل
 .ما خيتص هبا

ـ تعد املرحلة الثانوية بوابة ملواصلة املرحلة اجلامعية، فيلزم الطالب جتاوزها بنجاح، وكذلك احلصول 2
 .على عالمات حمددة للقبول يف بعض التخصصات كالطب

نوية بعض اجلوانب احلياتية املختلفة من مهارات وقدرات تدل على ـ تربز يف طالب املرحلة الثا3
 .بلوغهم مرحلة عمرية معنية خمتلفة عن سابقتها
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 أهداف املرحلة الثانوية:
يعد التعليم املنطلق األساسي لرتسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة ومفاهيمها وتعزيزها يف نفوس 

ية، واملعلومات واملهارات احلياتية اليت يتاجوهنا يف حياهتم، الطالب، وربطهم ابلقّيم اإلسالمية الرتبو 
هذه احلاجيات جتعل عالقة الطالب ابهلل وعز وجل عالقة عبودية، وهي اليت من أجلها ُخلقوا، وأُمروا 

 .امستقيمً  ناهتم وتصرفاهتم يف احلياة سلوًكاهبا، وجيعل من سك
، وغرس العقيدة متكامالً  اصحيحً  ام اإلسالم فهمً "فغاية التعليم فه(20ص) وجاء يف سياسة التعليم

ونشرها، وتزويد الطالب ابلقيم، والتعاليم اإلسالمية، وابملثل العليا، واكسابه املعارف، واملهارات 
، وهتيئة ا، وثقافيً ا، واجتماعيً لبناءة، وتطوير اجملتمع اقتصادايً املختلفة، وتنمية االجتاهات السلوكية ا

 .يف بناء جمتمعه" انفعً  او الفرد ليكون عضً 
 

على أهداف املرحلة  (22ـ21هـ، ص1399)ونصت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
 الثانوية على النحو التايل:

ـ متابعة حتقيق الوالء هلل وحده، وجعل األعمال خالصة لوجهه، ومستقيمة يف كافة جوانبها على 1"
 .شرعه

مية اليت تستقيم هبا نظرة الطالب إىل الكون، واإلنسان، واحلياة يف الدنيا ـ دعم العقيدة اإلسال2
واآلخرة، وتزويده ابملفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية اليت جتعله معتزًا ابإلسالم، قادرًا على الدعوة 

 .إليه والدفاع عنه
 .اإلسالم احلاملة لراية التوحيد ـ متكني اإلنتماء احلي ألمة3

يق الوفاء للوطن اإلسالمي العام، وللوطن اخلاص السعودية، مبا يوافق هذه السن من تسام يف ـ حتق4
 .األفق، وتطلع إىل العلياء، وقوة يف اجلسم

ـ تعهد قدرات الطالب، واستعداداته املختلفة اليت تظهر يف هذه الفرتة، وتوجيهها وفق ما يناسبه، 5
 .هومهما العاموما يقق أهداف الرتبية اإلسالمية يف مف

ـ تنمية التفكري العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع املنهجي، واستخدام 6
 .املراجع، والتعود على طرق الدراسة السليمة
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ـ إاتحة الفرصة أمام الطالب القادرين، وإعدادهم ملواصلة الدراسة مبستوايهتا املختلفة، يف املعاهد 7
 .جلامعية، يف خمتلف التخصصاتالعليا والكليات ا

 .ـ هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق8
لسد حاجة البالد يف املرحلة األوىل من التعليم، والقيام  اوفنيً  ـ ختريج عدد من املؤهلني مسلكًيا9

 .ابملهام الدينية واألعمال الفنية من زراعية، وجتارية، وصناعية، وغريها
 .ق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمةـ حتقي10
 .اوبدنيً  لطالب للجهاد يف سبيل هللا روحًياـ إعداد ا11

ـ رعاية الشباب على أساس اإلسالم، وعالج مشكالهتم الفكرية، واالنفعالية، ومساعدهتم على 12
 .اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياهتم بنجاح وسالم

لنافعة، والرغبة يف االزدايد من العلم النافع، والعمل الصاحل، واستغالل ـ إكساهبم فضيلة املطالعة ا13
 .أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد، وأحوال اجملتمع

 .ـ تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة"14
اليت جيب الوصول إليها من خالل العملية التعليمية  يالحظ من األهداف السابقة أهنا هي الغاايت

والرتبوية، ولكي تتحقق هذه الغاايت جيب تكثيف اجلهود الرتبوية على مجيع املستوايت، وتكون هذه 
 .األهداف واضحة لدى اإلدارة املدرسية، واملعلم والطالب، من أجل حتقيقها

 

 خصائص طالب املرحلة الثانوية:
يف دراساهتم على فرتة املرحلة الثانوية مبرحلة البلوغ واملراهقة منهم: مصعب أبو  يعرب بعض الرتبويني

( إذ يقول:" فإذا كانت مرحلة التعليم االبتدائي تقابل مرحلة الطفولة 39هـ، ص1431) وصةخ
مو املتأخرة تقريبًا وهي تتميز ابهلدوء واالستقرار فإن التعليم الثانوي يقابل مرحلة هامة من مراحل الن

 .وهي مرحلة املراهقة، واملراهقة هي فرتة االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد"
"مرحلة القوة أو مرحلة الشباب وهي ما يسميها الرتبويون  :(24، صهـ1432) ويقول املنجومي

 .مرحلة املراهقة، اليت توافق املرحلة الثانوية يف السلم التعليمي"

متتاز مرحلة البلوغ واملرهقة بظهور كثري من املتغريات (: "50، صم1978) ويقول أبو الفتوح وآخرون
اجلسمية تكاد تكون نقلة نوعية يف حياة الفرد تصل به إىل اكتمال النمو فاملراهقة أول شيء ينبئ هبا 
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ما يطرأ على الفرد خالهلا من تغيريات جسمية، هي عند الفىت الشعر يف بعض أجزاء جسمه وتغري 
 .اخلشونة وغلظة"صوته إىل 

 يكتشف فيه الفرد قدراته وميوله ومواهبه أن املراهقة عامل(: "277صهـ،1407) معبد الرحيويرى 
ذاته، واملراهقة ميالد نفسي  االنفعالية، واالجتماعية(اجلسمية، واحلسية، و ) ويقق من خالل مظاهرها

 .والرجولة" والنماءجديد للفرد خيلع فيه ثوب الطفولة ويرتدي الرشد والنضج 

وهناك مظاهر أخرى للنمو االنفعايل للمراهق حيث تتطور " :(348، صم1977) ويقول زهران
مشاعر احلب ويتضح امليل حنو اجلنس اآلخر، ومييل املراهق إىل الرتكيز على العدد احملدد من أراد 

 .اجلنس اآلخر"

املراهقة أو هذا املصطلح يف تلك  وبعد استعراض الدراسات السابقة يف املراهقة يتنب منها أن مفهوم
الدراسات يطلق على الفتيان أو الفتيات عند البلوغ، وهذا أمر  قد ال يستقيم يف اللغة، إذ أن املراد 

 .ابملراهق يف اللغة هو من دون البلوغ أو قاربه
( يف أتصيل الكلمة من نحية كوهنا عربية ـه1431) أخدت بعض هذه الدراسات كدراسة البالديو 

 .أو أعجمية مشتقة من اللغة اليوننية

لكن ال يستقيم و صحيح أنه قد يكون الطالب يف املرحلة الثانوية قد بلغ، وقد يكون غري ابلغ، 
 .املراهق على من بلغ سن الرشد إطالق

:"راهق الُغالم، فهو مراهِّق إذا قارب االحتالم، واملراهق الغالم الذي قد قارب احلُُلم، يقول ابن منظور 
 .ويقال جارية راهِّقة وغالم راهِّق، وذلك ابن العشر إىل إحدى عشرة" .وجارية  مراهقة

َيُه وحَلَقُه، أو دن منه، سواء  أخذُه أو مل  َقُة:" َغشِّ وذكر الفريوز آابدي يف القاموس احمليط يف معىن َرهِّ
 .وراَهَق الُغالُم: قَاَرَب احلُـُلم" .ظُّلموالرهَهُق، السهَفُه، والنـُّْوُك، اخلِّفهُة ورُكوُب الشهر وال .أيُخذهُ 

فدلت هذه املعاجم على أن املراهق هو َمْن ُدون سن البلوغ، وجاء النص القرآين الكرمي مبادة هذا 
(1)َّحنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّٱ تعاىلالفعل قال 

  

 املطهرة كمرحلة عمرية، يف آاثر كثرية منها التايل:وجاء يف السنة النبوية 
                                      

 .26اآلية جزء من  يونس:سورة  (1)
 .2893، رقم 36، ص4بصيب للخدمة، ج، كتاب اجلهاد، ابب من غزا الصحيح( أخرجه البخاري يف 2)
 .76، رقم 26، ص1كتاب العلم، ابب مىت يصح مساع الصغري، ج  الصحيح،( أخرجه البخاري يف 3)
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 األول:  املوضع
س مِّ التَ  :"قال أليب طلحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم يف البخاريكما   حديث أنس بن مالك 

ُت قْ  وأن ُغالم  رَاهَ ُمردِّيفِّ  ةَ لحَ و طَ  أبُ يبِّ  رجَ خَ  فَ رَب ي إىل خَ جَ رُ  أخْ ىته  حَ ينِّ مُ دُ م خيَ انِّكُ ن غِّلمَ مِّ  ًماُغاَل 
 .(2)"احلُُلمَ 

 املوضع الثاين:
َارِّ َأاَتن   أنه قال:يف البخاري رضي هللا عنهما عبدهللا بن عباس  ناألثر الوارد ع " أقـَْبلُت رَاكًبا َعلى محِّ

 رتُ رَ مَ ، فَ ار  دَ جِّ  ريِّ  إىل غَ ىًن ي مبِّ لِّّ صَ يُ  مَ له وسَ  ليهِّ لى هللا عَ صَ  هللاِّ  ولُ سُ رَ و  مَ اَل االحتَ  زتُ هَ د نَ قَ  وأَن َيومئِّذ  
 .(3)"ليه لك عَ نكر ذَ م يُ لَ ، فَـ ف الصه يفِّ  لتُ خَ دَ ، فَ عُ رتَ  تَ نَ ألاتَ ا لتُ رسَ ف، وأَ الصه  ضِّ عْ ي بَـ دَ ني يَ بَ 

 املوضع الثالث:
وأن يومئذ قد  أدركت عثمان ) عند البيهقي الذي يقول فيه: رضي هللا عنهماأثر احلسن بن علي 

 .راهقت احللم(
ومنه  ،يلحق :: معناهقيل َّحنجنيمىمممخمُّتعاىلويقول القرطيب يف تفسريه عند قوله 

 .ى، واملعىن متقارب"شَ غْ وقيل: يعلو وقيل: يَـ  ،ابلرجال قَ إذا حلِّ  راهق  مُ  الم  قيل: غُ 
 أما عند الفقهاء فال خيتلف الوضع فاملراد هو نفسه، الفىت قبل البلوغ، وها هنا كالم لبعضهم:

يف  طًاشر  ال يكون البلوغ) ( يف املوطأ: قال:178هـ، ص179) يقول اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا 
 .استحقاق السهم، وُيسَهم للمراهق إذا أطاق القتال(

يف الغالم املراهق مل يبلغ يهل ) ( يف كتابه األم:130هـ، ص204) ويقول اإلمام الشافعي رمحه هللا
 .ابحلج، مث يصيب امرأته قبل عرفة، مث يتلم بعرفة ميضي يف حجه، وال أرى هذه احلجة جمزئة(

هـ( يف خمتصره الشهري بـمختصر خليل، قال يف 767) ملعروف ابجلنديويقول خليل املالكي ا
 .ومبغيب حشفة ابلغ ال مراهق أو قدرها يف فرج، وإن مِّْن هبيمة وميت() موجبات الغسل:

يف أن املراد ابملراهق الفىت الذي مل يبلغ احلُلم أو قارب ويف غاية الوضوح والبيان  فهذه النصوص صرية
 احللم.

"وإذا بلغ الغالم أو اجلارية اخلامسة عشرة عرض هلم حال  (:171هـ، ص1431) قييقول الطار 
 آخر، وال يسمون ابملراهقني بل هلم تسميات أخرى، وهي:
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يمىمممخمحمجميلىلملخلٱُّٱ تعاىلقال ـ البالغ: 1

(1)َّجن
  

 .ـ األنثى: ابلغة2
 .(2)(ثَ نْ وا احلِّ غُ لُ بْـ يَـ  ملْ ) ـ احلانث: ويف احلديث:3
 .(3)" ارًاينَ دِّ  املِّ  حَ  لِّّ كُ   نْ "ومِّ : عند الرتمذي بن جبلحلديث معاذ  ـ احلامل:4

وبعد هذا االستعراض يتبني وبشكل جلي ما خالصته، أن املراهق يف لغة العرب يطلق على الفىت ما 
مل يبلغ، فبمجرد بلوغه يرتفع عنه اسم املراهق إىل غريه من األمساء السابقة اليت تطلق على من بلغ، 

ات جلية تظهر على الطالب، واليت ومع  هذا كله إال أن هلذه املرحلة العمرية متغريات متسارعة ومسِّ
جيدر مبن يتعامل مع هذه الفئة من املربني واآلابء واألمهات الدراية الكاملة خبصائصها وخباايها، 

 جممل:اجلسمية، واالجتماعية واالنفعالية وغريها، وفيما يلي استعراض لتلك اخلصائص بشكل 
 .ـ النمو اجلسمي1

ومع هذا التحول يف النمو اجلسمي لطالب املرحلة الثانوية يرى من نفسه أنه بلغ مبلغ الرجال، ومل 
واإلرشاد، بل  يعد ينقصه شيء، ويريد أن يظهر ذلك للناس، وليس حباجة إىل مزيد  من التوجيه

ج هذا النمو السريع أن املراهق "ومن نتائ (،555، صهـ1418) احلدرييقول  .يغضب منهما أحيانً 
يريد أن يثبت للناس أنه أصبح كبريًا وأنه قادر على أن يتصرف كما يتصرف الكبار، وأنه قادر على 

 .حل مشكالته بنفسه، وأنه مل يعد يف حاجة إىل التوجيه من قبل والديه"
  .ـ النمو العقلي2
حيث تنضج األفكار ومتايز النمو اجلسمي، بزايدة النضج، مع  هذه املرحلة يبدأ العقل تدرجيًيا يف

ويالحظ ذلك على تصرفات الطالب، وتظهر جلياً للمربيني بعض  قدراته، وتتبلور أحالمه وطموحاته
 منها: املظاهر املختلفة للنمو العقلي

 .ـ منو يف الذكاء1
                                      

 .59اآلية جزء من  النور:سورة  (1)
 .1248، رقم 73ص 2، كتاب اجلنائز، ابب فضل من مات له ولد فاحتسب، جالصحيح( أخرجه البخاري يف 2)

، 623، رقم 12، ص2، ابب ما جاء يف زكاة البقر، ج، كتاب أبواب الزكاة عن رسول هللا السننيف  ( أخرجه الرتمذي3)
 صحيح.
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حاق به يف ـ إدراك األمور وأبعادها، وبناًء على ذلك خيتار الطالب التخصص الذي يرغب اباللت2
 .املرحلة اجلامعية

يظهر االبتكار، وتتسع املدارك، وتنمو املعارف، وتزداد على " (387ص م،1977) يقول زهران ـ3
 .التحصيل، ومييل إىل التعبري عن نفسه"

 .ـ النمو االنفعايل3
حالة من االهتياج العام تفصح عن نفسها " (122ص م،1973) راجحكما يقول   مفهوم االنفعال:

 .عور الفرد وجسمه وسلوكه وهلــا القدرة على حفزه على النشاط"يف ش
إذاً هي مشاعر الفرد وأحاسيسه اليت تظهر عليه ورمبا ال تظهر واضحًة، لكن ترتجم ابلفعل إىل بعض 

 السلوكيات املختلفة، ومنها:
فهو  يعترب احلب من أهم مظاهر احلياة االنفعالية،" (367ص م،1977) زهرانـ احلب: ويفسره 1

 .يب اآلخرين، ويتاج حب اآلخرين له"
 .عن تبعاهتا قرارته مبفرده بغض النظر أحيانً  ـ اإلعجاب ابلنفس: واعتماده عليها، واختاذ2

للداللة على السيطرة على أخوته الصغار مثالً أو الرغبة  عاالت العنيفة: وتنتج هذه أحيانً ـ كثرة االنف3
 .نوع من أنواع التمرد والعصيان ف أحيانً هذا العنيف أن يعامل كالكبار، وقد يعين 

 .ـ النمو االجتماعي4
مات اليت " (183م،ص1985) العيسويكما يوضحه   ويقصد ابلنمو االجتماعي: منو الفرد يف السِّ

 .تسهل التفاعل االجتماعي أي األخذ والعطاء والتأثري والتأثر ابجلماعة"
حيد يف مرحلة عمرية مضت ومكان التأثر والتأثري، بعد أن كانت األسرة الوسط االجتماعي الو 

اختلف ذلك يف املرحلة الثانوية، حيث مرحلة توسيع نطاق الدائرة االجتماعية بعالقات خمتلفة، يتأثر 
، إىل الرفاق وقضاء معظم األوقات مرحلة االستقالل عن األسرة شيًئا فشيًئا هبا ويؤثر فيها، وتبدأ

مع الرفاق أكثر منه يف اجلو اأُلسري، وتظهر بعض األمناط االجتماعية معهم، واإلحساس ابالرتياح 
 ومنها ما يلي:

 .وامليل إىل اآلخرين، وحماولة جذب االنتباه إليه، وتطوير اهتماماته هبم :ـ تكوين العالقات1

ـ االستقالل: والبعد عن كل شخص ياول فرض سيطرته عليه، مبا فيهم اأُلسرة، وحماولة االنفراد 2
 .ببعض األعمال كقيادة السيارة بنفسه
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ـ االهتمام املظهر الشخصي: واالنتباه إىل كل شيء حوله مبا يف ذلك ارتداء املالبس على أحدث 3
 .املوضات، والعطور الذكية واالهتمام بتملك سيارة خاصة غري تلك اليت خصصت لألسرة

والتوجيهات املباشرة بصيغة التلقني، : عدم قبول األوامر ائص طالب املرحلة الثانوية أيًضاومن خص
واملتابعة املستمرة هلم، وسؤاهلم عن كل تصرف، واالختيار هلم من قِّبل األسرة، ورفض اخلضوع لكل ما 

 .هو يف صورة أمر  دون قناعة
 

 العربية السعوديةأنواع الثانوايت يف اململكة 
ململكة العربية السعودية، وآخر مراحل التعليم تعترب املرحلة الثانوية قمة اهلرم يف التعليم العام يف ا

األساسي، قبل االلتحاق ابملرحلة اجلامعية، فهي جديرة ابلعناية واالهتمام من أجل التمكن من 
مواصلة املسرية اجلامعية، وميكث الطالب يف املرحلة الثانوية جبميع أنواعها ثالثة سنوات دراسية، 

وقد ختبار حتصيلي، وتتخللهما بعض االختبارات الدورية، مقسمة على فصلني، ينتهي كل منهما اب
تصبح سنتني ونصف حسب نظام املقررات، شريطة أن يدرس الطالب فصلني دراسيني يف فرتة 

 إىل ثالثة أنواع وهي:العربية السعودية وتنقسم الثانوايت يف اململكة الصيف، 
ا وزارة التعليم، وترتكز الدراسة فيها على وتشرف عليه :النوع األول: اثنوايت حتفيظ القرآن الكرمي

الدراسات القرآنية والرتبية اإلسالمية بشكل مكثف واللغة العربية ابإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية 
 .( رايل600) واالجتماعيات، والدراسة فيها هنارية، ومينح الدارس فيها مكافأة حتفيزية شهرية قدرها

وتشرف عليها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وترتكز  العلمية:النوع الثاين: اثنوايت املعاهد 
فيها الدراسة على مناهج العلوم الشرعية واللغة العربية واالجتماعيات ابإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية، 

 .( رايل375) والدراسة فيها هنارية، ومينح الدارس فيها مكافأة حتفيزية شهرية قدرها
فيها يف اململكة العربية السعودية، والدراسة  ويعترب النوع األكثر انتشارًا لثانوايت العامة:النوع الثالث: ا

للبنني فقط، وتكون املقررات فيها عامة يف السنة األوىل، ويف السنة  هنارية للبنني والبنات، ومسائية
علمي، أما البنني الثانية يبدأ التخصص، وتنتهي الدراسة فيها ابلنسبة للبنات إىل قسمني أديب و 

فتنتهي الدراسة فيها إىل أربعة أقسام هي: العلوم الشرعية، والعلوم اإلدارية واالجتماعية، والعلوم 
 .الطبيعية، وعلوم التقنية

 ومينح الناجحون يف هناية السنة الثالثة يف مجيع األنواع السابقة مبختلف األقسام شهادة الثانوية العامة،
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 .جلامعة حبسب التخصصمتكنه من االلتحاق اب
 

 
 
 
 
 
 

 (5)رقم شكل 
 أنواع املدراس الثانوية يف اململكة العربية السعودية 

 
 

 نظام التعليم الثانوي اجلديد املطور
على الورقة "وافق املقام السامي ما نصه  (54هـ،ص1425) اجلديد يف دليل وزارة الرتبية والتعليمجاء 

هـ 11/10/1425، اتريخ701م/ب//7قم لتعليم الثانوي، بر اتعليم بعنوان: وزارة الرتبية والمناملقرتحة 
ذلك إىل حتقيق نقلة نوعية جديدة يف التعليم الثانوي، أبهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه، ويهدف 

من أجل إعداد الطالب والطالبة للحياة، سواء أكانت عماًل يف سوق العمل، أو دراسة يف الكليات 
 ."واجلامعات

هـ مبدارس حمددة يف 1425من نفس العام  بيق هذا النظام بشكل تدرجيي بدًءاوبدأت الوزارة بتط
وال يزال مث انتشر بعد ذلك يف مجيع املناطق ناطق وهي: الرايض وجدة ومكة املكرمة والدمام، بعض امل

 .إىل اآلن وهو يف عامه الثالث عشر مرًاالعمل به مست
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 :اجلديدمزااي النظام الثانوي 
 يتميز النظام املطور عن النظام التقليدي ابلعديد من املزااي منها ما يلي:

مقررات النظام التقليدي، وبذلك يقل عدد املقررات ات يوازي الواحد منها مقررين من ـ تقدمي مقرر 1
 .يف النظام املطور، فتصبح سبع مقررات دراسية كحد أقصىاليت يدرسها الطالب 

والفشل يف الدراسة، وما يرتتب عليها من مشكالت نفسية، فالنظام الرسوب ـ ختفيف حاالت 2
التقليدي جيعل الطالب يعيد سنة دراسية كاملة، ويف النظام املطور يق للطالب الذي يرسب يف مادة 

سنة أو أكثر أن خيتار غريها، أو يعيد دراستها يف فصل دراسي الحق أو سنة الحقة، دون أن يعيد 
 .ذا غري متاح يف النظام التقليديوه ،دراسية

 .ـ االهتمام ابجلانب املهاري من خالل تدريبات املقررات الدراسية املختلفة3

 .ـ ميكن للطالب تسريع خترجه بعد سنتني ونصف مع دراسة فصلني صيفيني4
 

 ( توضيح السنة الدراسية ابلنظام الثانوي املطور:3) جدول رقم
الفصلالدراسياألول

أسبوعاً(16)الفصلمدة

80ً يوماًفعليا

الفصلالدراسيالثاني

أسبوعاً(16)مدةالفصل

80ً يوماًفعليا

الفصلالدراسيالصيفي

أسابيع(8)مدةالفصل

40ً يوماًفعليا

 أايم (3) فرتة التسجيل
 ( أسبوع14) األسابيع الدراسية

 ( ساعة35) احلد األقصى للساعات
 ( ساعة25) احلد األدىن للساعات

 ( أايم3) فرتة التسجيل
 ( أسبوع14) األسابيع الدراسية

 ( ساعة35) احلد األقصى للساعات
 ( ساعة25) احلد األدىن للساعات

 تسجيل مبكر
 ( ساعة35) احلد األقصى للساعات
 ( ساعة25) احلد األدىن للساعات

 ( أايم لالختبارات التحريرية4)  ( أايم لالختبارات التحريرية8)  ( أايم لالختبارات التحريرية8) 

 
 بعض املشكالت اليت تواجه التعليم الثانوي يف اململكة:

الرتبويني، أحد اهلواجس اليت ترق  عجز بعض خرجيي املدراس الثانوية عن االلتحاق ابلتعليم العايلـ 1
القوى العاملة يف  فال هو من نل فرصة االلتحاق ابجلامعة وال هو الذي نل خربة عملية تضيفه إىل

 .سوق العمل، فال يكاد ينجو من هذا املأزق إال من اكتسب خربة عمل قليلة أثناء دراسته
مبا يدور يف التعليم العايل، فال يكاد الطالب يف أن  املرحلة الثانويةـ غياب الوعي الكامل عن طالب 2

سي قد انتهى وعداد املعدل الرتاكمي يسرتد أنفاسه ويستوعب نظام اجلامعة وقوانينها إال والفصل الدرا
 .قد هبط
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م املدراس الثانوية لطالهبا حيث تقو وهناك بعض االجتهادات واملبادرات القليلة اليت تقوم هبا بعض 
 ـر الذكر الثانوية األهلية ، ويف هذا اجلانب تقوم مدارس داإىل اجلامعات بعض هذه املدراس بزايرات

ات وتقيم ندوات لطالهبا، وجتري هلم اختبارات حتديد امليول، بعمل زايرات إىل اجلامع ـبنني 
مرشد  ب، كما يوجد ابملرحلة الثانويةوتستضيف املدراس جهات أكادميية متخصصة يف توجيه الطال

، ويقوم مبساعدهتم الختيار التخصص واجلامعة هم أكادميًياأكادميي متخصص بتوجيه الطالب وارشاد
 .هلم املناسبة
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 املعلم: املبحث اخلامس
 أواًل: املعلم

•  : 

قد أدركت األمة اإلسالمية دور املعلم يف اجملتمع، واهتمت به يف مجيع العصور اإلسالمية، وحظي 
مبكانة عالية، وحفاوة مميزة، واحرتام من مجيع أطياف اجملتمع، وحظي بدراسات تربوية كثرية يف العصر 

منها على أمهية الدور  ة على حسن اختيار املعلم، إدراًكاليمياحلديث، واهتمت الدول والُدور التع
فمن من ابب أوىل أن تكون العناية مبعلم الرتبية  به، إذا كان هذا يف املعلم عموًماالذي يقوم 

اإلسالمية بوجه  خاص، نظري الدور الذي يقوم به، فهو الذي يفرتض أن يكون قدوة حسنة لغريه من 
 .ا يتحلى به من صفات وأخالق عاليةاملعلمني والطالب، ملـ

يف مهنة التعليم بل يعرب عمود فقرها األساس يف حتقيق أهداف هذه العملية،  ويعد املعلم ركًنا أساسًيا
وتطبيق خططها، واسرتاتيجياهتا، وتنفيذ مناشطها مع طالبه، حىت الوصول إىل أكمل وأحسن وجه 

ومسؤوليات تربز يف تنمية الصفات الشخصية لدى  يليق هبا، واملعلم يف هذه املهنة عليه تبعات
طالبه، وتنمية كل ما ميكن أن يساعدهم على السلوك الصحيح، ومبفهوم آخر املعلم عليه إعداد جيل 
حمب  للتعلم، متمسك بثوابته، وقِّيمه، سليم يف كل النواحي، سليم يف فكره، ومعتقده، وسطي  يف 

ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييُّٱ منهجه، كما قال تعاىل

(1)َّزئرئ
  

ومل يعد عمل املعلم مقتصر على تلقني املعلومات، واالهتمام بتحصيل احلقائق واملفاهيم والتأكد من 
 .حفظها، بل يناط به أهم من ذلك بكثري، من خالل رفع الكفاءة العقلية لطالبه

ه أمنوذًجا عن طالبه وزمالء مية يف نظر الكثري من الناس فضالً ويعترب معلم الرتبية اإلسال
وهو من يقوم على  ًياتربوي ودين كبرية على املتعلمني يمل سلوًكا  ، وقدوة مشاهدة، ذا أتثريبشرايً 

الرتبية واإلصالح، إن معلم الرتبية اإلسالمية ينبغي أن تتجسد فيه  مُ فلذات األكباد وعلى عاتقه هَ 
البه وتعديل سلوكهم، وربطهم صفات اإلسالم يف سلوكه وتعامالته وحديثه وجُيسد ذلك يف نفوس ط

 .ابخلالق عز وجل
                                      

 .143اآلية جزء من  البقرة:سورة  (1)
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 من هو املعلم؟

ال ينفك حىت  ة، ويرتبطان فيما بينهما ارتباطًا وثيًقااملعلم واملتعلم مها ركنان أساسيان للعملية التعليمي
ركيزة األهم أن املربني اعتربوا املعلم مبثابة الوالد للمتعلم، وابلتايل فإن املعلم هو حمور الرسالة الرتبوية وال

يف جناحها، ومهما كانت بقية العناصر الرتبوية مهمة وفعالة إال أهنا لن حتقق اهلدف املنشود مامل يكن 
 .واع  ابملسؤولية الرتبويةعلى رأس العملية التعليمة معلم كفء نجح 

هامه التعليمية واملعلم الكفء الناجح هو الذي يقوم مبسؤولياته الرتبوية ابلدرجة األوىل ويقوم أيًضا مب
 ويضع بني يدي طالبه املعلومة الصحيحة من خالل اتباع املنهج الشرعي. 

أبنه القائد الرتبوي الذي يتصدر لعملية توصيل املعلومات واخلربات  زإبجياوميكن تعريف املعلم 
 .الذين يقوم بتعليمهمالرتبوية، وتوجيه السلوك الصحيح لدى املتعلمني 

 ة معلم الرتبية اإلسالمية:شخصي
الشخصية من املوضوعات ذات االهتمام الكبري يف اليوم يف علم النفس احلديث، وأتيت هذه األمهية 

، فكان من املهم أن معلم الرتبية اإلسالمية نسان بال شك يتأثر بغريه إجيااًب أو سلًبامن كون اإل
تسبون منه الرتبية السليمة واألخالق الفاضلة صاحب شخصية إجيابية ومؤثرة يف طالبه، مبا جيعلهم يك

 .عمالوجيتنبون دين األخالق ورذائل األواملهارات املفيدة كالقيادة واحلزم والعدل والتواضع 
وللشخصية اإلنسانية مقومات كثرية، البد أن تتكامل وتتفاعل لتكون هادفة مؤثرة، وشخصية معلم 

لقيام مبهمته الشريفة، مهمة لتكوين جيل مؤمن ابهلل ورسوله، الرتبية اإلسالمية هلـا عالقة كبرية يف ا
 حريص على التمسك بقّيم اخلري والفضيلة واألخالق، ومن هذه املقومات ما يلي:

 أ ـ العلم: 
ن يف الكتاب املدرسي املقرر على الطالب، ال يكفي معلم الرتبية اإلسالمية أن يطلع على ما هو مدوه 

  (1)َّىهمهجهينُّٱتعاىل قال 

ومراجعتها  فيجب عليه االطالع وتوسيع دائرة معلوماته ومداركه، ومعرفة أمهات الكتب الشرعية
عصر االنفتاح املعلومايت والنوازل  علمهفي، وقراءة ما يعزز ويزيد به من ومتابعة ما يستجد من مسائل

 .الفقهية املتوالية واليت بطبيعة احلال ال تغيب عن أسئلة الطالب يف كل حصة

                                      
 .114اآلية جزء من  طه:سورة  (1)
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فالعلم بشرع هللا تعاىل وأحكامه أمر ضروري، ومن وفهقُه هللا ملعرفة أحكام هذا الدين احلنيف واألخذ 
مضخضحضجضمصُّٱ كله، وحصل له الفضل الكثري قال تعاىل هبا فقد ُوفِّقه وُهدي إىل اخلري

(1)َّجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحط
 

صلى هللا  لعامل به يف الدنيا واآلخرة، يقول النيبولكي ندرك أمهية الفقه يف الدين وأنه نور لصاحبه وا
  .(3)َمْن يُرِّد هللاُ بِّهِّ َخرياً يـَُفّقهه يفِّ الّدين"" عليه وسلم:

إن التفقه يف الدين وما اشتمل عليه من أحكام يقتضي البحث املستمر واالطالع الدائم؛ ملعرفة مراد 
تعاىل، يف كتابه أو جاء يف سنته أو ابإلمجاع أو هللا تعاىل يف كل قضية، واحلكم فيها مبا أنزل هللا 

 .القياس اجللي
 ب ـ قوة الشخصية: 

وحدة متكاملة من الصفات واملميزات اجلسمية والعقلية م(:"2008) هي كما يقول صاحل
 متيزه عن غريه من األفراد متيًزا واالجتماعية واملزاجية اليت تبدو يف التعامل االجتماعي للفرد، واليت

ومعتقداته، كما  ها، فهي تشمل دوافع الفرد وعواطفه وميوله واهتماماته ومساته اخللقية وآراءواضحً 
 .تشمل عاداته االجتماعية وذكاءه ومواهبه اخلاصة، وما يتخذه من أهداف وُمُثل وقيم اجتماعية"
فسه نواملعلم صاحب الشخصية يستطيع ضبط طالبه، وجيعلهم يستفيدون منه ويستفيد منهم، وجيعل 

من منهم، ال ينفرون منه لسبب أو آلخر، ومن خصائص املنهج  الديهم، قريبً  بشخصيته حمبوابً 
 ـالشخصية: اإلسالمي يف بناء 

 ـ اتباع العقيدة السليمة:1
العقيدة هي األساس وهلا أثر يف بناء الشخصية، فإذا كانت العقيدة صحيحة كان كل ما 

ت به هذه العقيدة، فهي املوجه ألفكاره وتصرفاته، ملا جاء اوفقً  ايصدر عن الشخص منضبطً 
 .فاالحنرافات اليت تصدر عن بعض األشخاص ترجع إىل خلل يف فهم هذه العقيدة وأتويل مقاصدها

إن مسة هذا الدين األوىل وشعاره املميز األول الرتكيز على ( "65ص هـ،1403) يقول الندوي
صلى هللا عليه اء من لدن آدم إىل خامت الرسل حممد العقيدة أواًل وقبل كل شيء، فما زال األنبي

                                      
 .269اآلية  البقرة:سورة  (1)
 .71، رقم 25، ص1كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريا، ج  الصحيح،( أخرجه البخاري يف 3)
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 وال طالبون هبا، ال يقبلون عنها صرفًا، يدعون إىل عقيدة معينة يوحى هبا إليهم، يدعون إليها، ويوسلم
 ."عداًل، وال يبغون هبا عوًضا وال بدالً 

 منها: ويربط معلم الرتبية اإلسالمية العقيدة يف نفوس طالبه عن طريق عدة طرق 
أ ـ عن طريق التعليم والتدريس يف احلصة وربطها ابلواقع الذي يعيشه الطالب، يف مجيع جماالت 

 احلياة، 
ب ـ التفعيل اجليد لدور مجعية التوعية اإلسالمية املوجودة يف مجيع مدارس التعليم العام يف اململكة 

 .العربية السعودية مبختلف مراحلها
 .املباشرة مع الطالبج ـ الندوات واللقاءات املفتوحة 

"تربز مسة الشمول يف نواح متعددة تغلب عليها طبيعة الرتبية  ه،(1408) الغامدييقول ـ الشمول:2
اإلسالمية من االهتمام بذاتية الشخصية ورعايتها، وحتقيق التنشئة الصاحلة هلا، فتجعل هلذه الذاتية 

 .إىل اخلري وتوطيد العالقات بداخله"الفردية، املكانة والقيمة االجتماعية يف قيادة اجملتمع 

 ج ـ التواضع واللني: 
التواضع واللني من األخالق اهلامة لكل معلم ومعلم الرتبية اإلسالمية على وجه اخلصوص، إذ أنه 

طيع االستغناء عنهم يقدم رسالة األنبياء واملرسلني خرية الناس، واإلنسان فرد من جمموعة حوله ال يست
ا للفائدة ، ومانعً يالء فقد جعل بينه وبينهم حاجزًاهم، فإذا اتصف ابلكربايء واخلعن والعيش بعيًدا

 .واخلري

من طالبه، يقبل أعذارهم إن أخطأوا، يستمع آلرائهم،  اقريبً  ذا ال بد للمعلم أن يكون متواضًعا ليًناوهل
ل يقو ان  ومسكنة ، فاإلفراط منه ذل  وهو  وال تفريطوأيخذ بنصحهم إن أخطأ وأصابوا، من غري إفراط 

" للتواضع حدٌّ، إذا جاوزه كان ذاًل ومهانًة، ومن قصهر عنه احنرف إىل يف الفوائدابن القّيم اجلوزية 
 .الكِّرب والفخر"

وينبغي أن يعتين مبصاحل الطالب ويعامله مبا يعامل به أعز أوالده : "يف التذكرة قال ابن مجاعة الكناين
ان إليه والصرب على جفاء رمبا وقع منه نقص ال يكاد خيلو اإلنسان من احلنو والشفقة عليه واإلحس

 .عنه"
أن يرتّحب ابلطلبة إذا لقيهم، وعند إقباهلم عليه، ويكرمهم إذا ي كذلك ينبغويقول يف موضع آخر"

جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحواهلم وأحوال من يتعلق هبم، وليعاملهم بطالقة الوجه وظهور 
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 ."املودة وإعالم احملبة وإضمار الشفقةالبشر وحسن 
حلق جبحود ايصيب بعض املعلمني وهو األمر الذي عدم التواضع  عيب يف حق بعض املعلمنياملومن 

وعدم وصوله إىل األهداف املرجوة من عمله، وال وعدم اخلضوع له، والغرور مبا لديه من علوم وخربة، 
 .بعيد عن بيئة طالبه وال خيالطهمما حتقق منها وما مل يتحقق ألنه على عرف تي

 صفات معلم الرتبية اإلسالمية:
يف التحلِّي ابألخالق  صلى هللا عليه وسلمحممد حري ابملعلمني أن يرتمسوا ُخطى املعلم األول احلبيب 

احلميدة الفاضلة واألدب الرفيع، وهي من أجنح وسائل التأثري، وألن حسن اخلُلق سجية  تعمل يف أسر 
احملبة بني أفراد اجملتمع، واملعلم أوىل الناس هبذا االتصاف سيما يف ، واستمالة النفوس، وإشاعة القلوب

 .جمال عمله
جنيمىمٱُّٱ تعاىلقال  ميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحن ىي
(1)ٌٍَّّّٰىٰرٰذيي

  

ل ديننا احلنيف جمموعة متكاملة من األخالق واآلداب والقِّيم الفاضلة اليت ينبغي أن يتصف هبا كف
مسلم، نهيك عن معلم الناس، فهو أحوج إليها حىت يكون قريب ممن يعلمهم، حمبوب  إليهم، بعيد  

مهنة األنبياء عن الكِّرب والتعايل، خاصة يف مهنة التعليم، وهي من أهم املهن يف حياة الناس، بل هي 
نئمئزئرئُّٱٱوالرسل، قال تعاىل نبمبزبربيئىئ

  (2)َّىتنتمتزترتيبىب

ىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبُّٱ وقال تعاىل
 (3)َّيفىفيث

نتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئٱُّٱ وقال تعاىل  

(4)َّمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىت
 .واآلايت كثرية 

                                      
 .159اآلية جزء من  آل عمران:سورة  (1)

 .129اآلية  البقرة:سورة  (2)

 .165اآلية  النساء:سورة  (3)

 .19اآلية  املائدة:سورة  (4)
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فمهنة التعليم تقوم على أساس التعامل اإلنساين، والذي ينبغي أن يتميز خبصائص وصفات خاصة ال 
ت اجملردة، بل تتجاوزها إىل ترمجة ذلك إىل أعمال وسلوكيات تقف عند حدود األلفاظ والعبارا

حمسوسة، تساعده على تربية الناشئة تربية سليمة واضحة، ألن شخصية املعلم هلا أتثري يف نفوس 
طالبه وعلى سلوكهم، ألهنم يتأثرون به يف مظهره وسكناته وحركاته وعباراته، فكان البد من معلم 

 تايل: نذكر منها الم بصفات  أن يتس الرتبية اإلسالمية
 الصفات الشخصية: :أوالً 

ويقصد هبا الصفات اجلسمية والعقلية والنفسية، املتعلقة هبيئته وقدراته وإمكانياته خاصة منها ما 
 .يتعلق إبيصال املعلومات صحيحة ودقيقة إىل طالبه، ورفع كفاءهتم وقدراهتم العقلية والعلمية

اء واملوضوعية والعدل واحلزم والورع والثقة ابلنفس واحليوية والتعاون وسرعة فمنها أن ميتاز ابحللم والذك
، وعلى وعي ابلظروف ابالتزانالبديهة، ابإلضافة لكونه مسِّح  يف تقدير ظروف اآلخرين ويتصف 

احمليطة مبجتمعه ومشكالته ولديه امليل االجتماعي ويستطيع تكوين عالقات مميزة مع الطالب 
 .ساء وأفراد اجملتمع خارج حميط املدرسةوالزمالء والرؤ 

 اخلُلقية:الصفات  :اثنًيا
جيــب أن يكــون املعلــم بشــكل عــام ومعلــم الرتبيــة اإلســالمية خاصــة قــدوة صــاحلة، وأســوة  حســنة يصــح 

مقــام الوالــد لكثــري مــن الطــالب، فالبــد لــه مــن  ةاالقتــداء والتأســي هبــا، إذ أن املعلــم يشــكل بنســبة كبــري 
صــلى هللا ألخـالق واختيـار أحسـن األلفـاظ، والرفـق ابملتعلمـني، فلقـد كـان رسـول هللا التحلـي بفضـائل ا

: قـال تقالـكمـا جـاء يف مسـلم أرفـق النـاس ابلنـاس فعـن أم املـؤمنني عائشـة رضـي هللا عنهـا   عليه وسلم
 .(1)"هُ انَ ال شَ إِّ  يء  شَ  نْ مِّ  عُ ْز ه، وال ينُـ انَ ال زَ إِّ  يء   شَ يفِّ  ونُ كُ  يَ اَل  قَ فْ الرِّ  نه :"إِّ صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

لــدى تفعــل أثرهــا يف النفــوس، وتؤلــف القلــوب، مــن املعلــم احلســنة ال شــك أن الكلمــة الطيبــة والعبــارة و 
وداً إجيابيـــاً أو ســـلبياً حتـــدث مـــردلطالبـــه ، وهلـــذا كـــان التعبـــريات الـــيت تظهـــر علـــى وجـــه املعلـــم املتعلمـــني

 ."ذات املردود اإلجيايبلديهم، لذا فعلى املعلم اختيار التعبريات 
فاألخالق حتتل مكانة كبرية يف اإلسالم، وقد أشاد هللا عز وجل يف كتابه العزيز ابخللق احلسن، وأثىن 

(1)َّىنننمنزنُّٱٱبقوله تعاىل صلى هللا عليه وسلمعلى نبيه حممد 
  

                                      
 .2594، رقم 22، ص8، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل الرفق، جالصحيح( أخرجه مسلم يف 1)
 .4اآلية  القلم:سورة  (2)
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ن األخالق كما مبحاس إال أن القرآن الكرمي أمره أيًضا صلى هللا عليه وسلممع حسن أخالق النيب و 
اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱٱقال تعاىل

(1)َّزنرنمم
  

وما ذاك إال دليل على أمهية اخلُلق احلسن، وملا كانت مهنة التعليم هي مهنة األنبياء والرسل كان على 
املعلمني األقداء هبم يف أداء العمل مع طالهبم ومرؤوسيهم أبمانة وصدق وإخالص وتواضع وحلم، 

هلم املسائل، ويشكر ويثين على ط ويكره هلم ما يكره لنفسه، ويبسيب لطالبه ما يب لنفسه وأن 
فالصرب جوهرة التعليم ولوال صرب من غري تعنيف، ويصرب عليهم،  أخطأ وجيه منمن أحسن، وي

املرادي ملا ملع وبرز حىت أصبح أحد أعالم عصره، ورى الشافعي على تلميذه الربيع بني سليمان 
اي ربيع، "لو قدرت أن أطعمك العلم  :قال الربيع: قال يل الشافعي رمحه هللا .ثري من كتبهالك

 .ألطعمتك"
الشافعي عليه مسألة واحدة أربعني مرة فلـم يفهـم قال العلماء: "كان الربيع بطيء الفهم فكرر 

 ."وقام من اجمللس حياًء فدعاه الشافعي يف خلوة  وكرر عليه
تكـرر عنـدن مثـل الربيـع الصرب ما عند اإلمـام الشـافعي؟ هـل نصـرب أم نضـجر لـو فهل عندن من اهلمة و 

 سليمان؟بن 
وإن أتــوا  كمــا جيــب أال يغضــب بســرعة  هلــم، مــتحمالً  مــع طالبــه علــى املعلــم أن يكــون صــبورًاف

بـبعض احلماقـات أو بـبعض التصـرفات الغـري الئقـة هبـم كطـالب خاصـة يف املرحلـة الثانويـة، وأمهيـة هــذا 
لمعلــم، هــو أن املعلــم يتعامــل مــع تالميــذ خيتلفــون يف الطبــاع، واألفكــار، فمــنهم اجليــد، ومــنهم ق لاخللــ

الضــعيف، وهــذا اخللــق لــيس ســهل املنــال، بــل إنــه يتــاج إىل طــول ممارســة مــن املعلــم حــىت يتعــاد ذلــك 
 .وأيلفه

أن يـــافظ علـــى شـــعائر اإلســـالم كإقامـــة الصـــالة يف املســـاجد مـــع مجاعـــة املســـلمني، وإفشـــاء و 
وكــف األذى، وكظــم الغــيظ، ويصــون العلــم كمــا صــانه الســالم، واألمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر، 

وال شــك أن املعلــم يســتطيع مــن خــالل ن احتاجــه مــن غــريهم كمــا بــذلوه، ملــالعلمــاء، ويبذلــه لطالبــه و 
 .قف التعليمية واألنشطة اجلماعية أن ينمي يف نفوس طالبه القيم واألخالق واملبادُئ اإلسالميةاملوا

                                      
َلت: سورة (1)  .34اآلية  ُفصِّّ
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جتنب األخالق الدنيئة كالغيبة، والنميمة، واحلسد، واحلقد، وحب املدح، وعلى معلم الرتبية اإلسالمية 
االبتعــاد عــن قــارهم، و تغال بعيــوب اآلخــرين، واحتوالكِّــرب، واخلــيالء، والــرايء، والغــش، والكــذب، واالشــ

 ك عليــه أيًضــااهلــوى والظلــم يف أحكامــه علــى طالبــه، وال يتحيــز لطالــب علــى حســاب آخــر، و كــذل
نـب مـواطن الـتهم وجيعـل احلذر فريأب بنفسه عن دين املكاسب، ويبتعد عن مواطن الريبة والشـك، ويتج

يقول ابــن ويبتعــدوا عــن علمــه،ه، فينفــرون منــه يف املســالك الواضــحة، حــىت ال يزدريــه طالبــ نفســه دائًمــا
روءة أو مـــا يســـتنكر يتضـــمن نقـــص مـــ وال يفعـــل شـــيًئا" :(29،صالتـــذكرة)يف موضـــع آخـــر يف  مجاعـــة

فإنــــه يعــــرض نفســــه للتهمــــة، وعرضــــه للوقيعــــة، ويقــــع النــــاس يف الظنــــون  اابطًنــــ ظــــاهرًا،وإن كــــان جــــائزًا
 ."املكروهة

د أن ال إلـــه إال أنـــت، أســـتغفرك وأتـــوب بحانك اللهـــم وحبمـــدك، أشـــهســـ) اجمللسوخيتـــتم درســـه بكفـــارة
 .(إليك

الكثـري جتعـل املعلـم مـىت مـا حقـق احملمـود منهـا وابتعـد عـن املـذموم منهـا كـان  كل هذه الصفات وغريها
 .نجحاً يف ممارسة مهنة وأداء رسالته

 الصفات الوجدانية: :اثلثًا
ليت يشعر هبا اإلنسان يف نفسه حتثه تلك القوة الروحية اخلفية االوجدان أبنه: "( 309ص) املويليُعرف 

علــى فعــل الواجــب وحتســنه لــه، وتشــجعه عليــه، وتبعــث فيــه الطمأنينــة والســرور عنــد فعــل كــل حســن 
 .نفع، وهتون عليه ما يلقى من األذى يف سبيل نصرة احلق وأداء الواجب، وهي اليت تقبح له القبيح"

وال النفسـية الـيت يقـوم هبـا اإلنسـان، أو تلك هي الصفات الوجدانية اليت تشتمل على األح إًذا
احلـب والـبغض والفـرح واحلـزن والرجـاء  مل، فمـثاًل تصدر منه أحيانً ال إرادة مع ما يصحبها من لـذة  أو أ

 .اىل النفس فتحدث هبا لذًة أو أملًـ واليأس كلها وجدانيات تصل إ

البشــرية ولــيس هــو  إذا نســتطيع أن نقــول أن الوجــدان أمــر معنــوي يوجــد داخــل أعمــاق الــنفس
نسان وابلتـايل ابألمر احملسوس، لكن يُعد مبثابة احملرك الذي يرك السلوك اخلارجي الذي يصدر من اإل

 .على سلوك اإلنسان وفعله قوايً  اأتثريً  امؤثرً  يُعد الوجدان أمرًا
 التاليتني: فأهم تلك الصفات الوجدانية الصفتني 

 ـ اإلخالص هلل وحده:1
يراقـــب هللا يف الســـر والعلـــن، وخوفـــه يف أقوالـــه وأفعالـــه، همـــة ملعلـــم الرتبيـــة اإلســـالمية أن مـــن اخلصـــال امل
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عـن الـرايء، إذ ال يصــح أي عمـل إال إبخـالص  هلل ومتابعـة لرســولهِّ  عملـه جمـرد هلل وحــده، بعيـًدايكـون و 
أن يقصــد  "وجيــب علــى املعلــم :30يف اجملمــوع،ص ، قــال اإلمــام النــووي رمحــه هللاصــلى هللا عليــه وســلم

يم ملـا سـبق، وأال جيعلـه وسـيلة إىل غـرض دنيـوي، فيستحضـر املعلـم يف ذهنـه كـون التعلـ بتعليمه وجه هللا
علــى صــيانته مــن مكدراتــه ومــن  آكــد العبــادات، ليكــون ذلــك حــااًث لــه علــى تصــحيح النيــة، وحمرًضــا

 .مكروهاته خمافة فوات هذا الفضل العظيم واخلري اجلسيم"
ول إبذن هللا بـــيف عملـــه، وكانـــت نيتـــه صـــادقة يف منفعـــة طالبـــه، فإنـــه ســـيحظى ابلقوإذا أخلـــص املعلـــم 

 .تعاىل، ويصل على األجر واملثوبة من هللا تعاىل
 املهنة:ـ حب 2

املعلــم احملــب ملهنتــه يقــوم بعملــه بكــل شــغف وجــد ونشــاط، ويــب طالبــه، ويتعــاون مــع إدارة مدرســته، 
يف تطـــوير نفســـه وأدائـــه،  ه وأداء رســـالته، ويســـعى دائًمـــامهنتـــويتجـــاوز عـــن أخطـــاء اآلخـــرين يف ســـبيل 

ر فقـــط دون فاعليـــة، بـــل ويســـتمع إىل توجيهـــات مرؤوســـيه، وال يكتفـــي بنقـــل معلومـــات الكتـــاب املقـــر 
مــن النشـاط واحليويــة، يف توســيع مـدارك عقــول الطـالب، وجيعــل الصـف الدراســي شـعلة  يسـعى جاهـًدا

 .يف مع ظروف املهنةا وقادراً على التكمستعدً  ويبقى دائًما
 الصفات املهنية:  :رابًعا

ضمن منظومة إعداد املعلمني، فاملهنة  اَهامً  ة ملعلم الرتبية اإلسالمية بُعًداتعد الصفات املهنية والعلمي
ليست ارجتااًل، فهذه الصفات هي أساس القيام ابملهنة وتساعد املعلم على القيام مبسئولياته خري 

 عتُ قال مسَ : عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهماعند البخاري الصحيح  القيام، جاء يف احلديث
ن عَ  سؤول  ومَ اع  رَ  امُ مَ واإلِّ ، هِّ تَ يـه عِّ ن رَ عَ  سؤول  مَ اع  و م رَ كُ لُّ كُ ول: "قيصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 ها،تِّ يه عِّ ن رَ عَ  ة  سؤولَ ومَ ا هَ وجِّ زَ  يتِّ بَ  يفِّ  ة  اعيرَ  أةُ ، واملرَ هِّ تِّ عيه ن رَ عَ  سؤول  مَ و هِّ لِّ هْ أَ  اع  يفِّ رَ  لُ جُ ، والره هِّ تِّ يه عِّ رَ 
 .(1) "يهِّ بِّ أَ  الِّ  مَ يفِّ  اع  رَ  لُ جُ :"والره الَ قَ  أنْ  بتُ سِّ قال: وحَ  ."هِّ تِّ يه عِّ ن رَ عَ  سؤول  راع ومَ  هِّ دِّ يه سَ  الِّ مَ  يفِّ  مُ ادِّ واخلَ 

 
 .893م ، رق5، ص2، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، جالصحيحأخرجه البخاري يف  (1)

 
، أمهها عقل الطالب، وتوجيهه التوجيه الصحيح، وكثرية فهذا امليدان يقتضي حتمل مسؤوليات كبرية

وكذلك التعرف على الطرق واألساليب احلديثة، كل ذلك جيعل املعلم يف اطالع دائم وحبث مستمر 
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حث يف هذه ل البابناًء على ذلك سيتناو .وكل مستجد فيها فيما يتعلق بتخصصه واملواد اليت يدرسها
 من هذه الصفات املهنية على النحو التايل: اجلزئية من البحث بعًضا

 ـ اإلملام بطرق التدريس املختلفة:1
 إن إملام املعلم بكم كبري وهائل من املعلومات تنعدم فائدته وقيمته ما مل يستطع إيصال هذه 

 َمْسُعود   نْ َعْبدِّ اَّللهِّ بِّ  ذا اجلانب فقد روىهب صلى هللا عليه وسلماملعلومات إىل طالبه، وقد أهتم النيب 

:رِّهِّ َخطه لََنا َرُسوُل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم يـَْوًما َخطًّا، َوَخطه َعْن ميِّينِّهِّ َخطًّا، َوَخطه َعْن َيَساقَاَل
َها َشْيطَان  »َقاَل: مُثه َخطه ُخطُوطًا فَـ  ،«َهَذا َسبِّيُل اَّللهِّ »َخطًّا، مُثه قَاَل:  نـْ َهذِّهِّ ُسُبل ، َعَلى ُكلِّّ َسبِّيل  مِّ

زثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربٱُّٱ َوقـَرَأَ  ،«َيْدُعو إِّلَْيهِّ 

  .(2) (1)َّىفيثىثنثمث

وختتلف طرق التدريس اليت يستخدمها املعلم بناًء على الفروقات الفردية لطالبه، فيختار منها ما يالئم 
مراعيًا يف ذلك مناسبتها لطالبه وإمكانية تنفيذها، وحتقيق أهداف الدرس ويتناسب مع املوقف 

 .املرجوة
  ـ سالمة الفهم والنطق: 2

جيب على معلم الرتبية اإلسالمية أن تكون لديه القدرة على التعبري أبفكاره بكل سهولة ويسر، 
خاطئ على طالبه، أو  حىت ال يؤثر بفهم  لنطق، فصيح اللسان، عذب البيان، ويكون سليم الفهم وا

ختتلط عليه بعض خمارج احلروف، فيؤدي ذلك إىل تغري املعىن املقصود وحصول سوء الفهم، مثل أن 
وتزداد يراد نطق كلمة الضالني فينطقها الدالني، أو أن يراد كلمة الطني فينطقها التني أو العكس، 

 .للقرآن الكرمي احلاجة عندما يكون معلًما هذه
 

 يعة الطالب:ـ الوعي بطب3
مبا أن هناك تفاوت بني الطالب يف الصفات واخلصائص كان على املعلم إداك ذلك االختالف، 
والتعامل معه حىت ال يضل يف تعليمهم فيقدم هلم معلومات ال تناسب مستواهم العقلي، ويتدرج معهم 

                                      
 .153اآلية  األنعام:سورة  (1)
 ، إسناده حسن.4142، رقم 207، ص7، جمسند عبدهللا بن مسعود ، سندامليف  ( أخرجه أمحد2)
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م بتالميذه من أهم ملعلن معرفة اإ" :يف التذكرة على قدر فهمهم وإدراكهم قال ابن مجاعة الكناين
 ."له، وتوفيقه يف تقدمي تعليم مؤثرته وجناحه يف عمعناصر كفاء

 الصف: ـ ضبط4
من املهم على املعلم أن يدير طالبه داخل احلجرة الدراسية قبل وأثناء وبعد الدرس، فعندما 

مام األمور يدخل الطالب إىل القاعة الدراسية، ميارس املعلم دوره يف تنظيمهم وضبطهم، واإلمساك بز 
يف كل ما يدث داخل الصف، مما له عالقة ابلدرس أو أي أمر طارئ ليس له عالقة، فيعمل على 

، فثمة التعليم والتوجيه وتعديل السلوك والرتكيز على أهداف الدرس، مبشاركة الطالب بتفاعل وجد
 .عالقة بني التحصيل والتدريس اجليد واالنضباط اجليد داخل الصف

على سري العملية التعليمية جيب أال تظهر  كيات خاطئة غري مرغوبة تؤثر سلًباإذًا مثة سلو 
أو السري يف الصف دون  الدرس،التحدث مع زميل أثناء  داخل الصف، خاصًة بوجود املعلم، مثل:

جيب على املعلم التعامل  إن ظهرت فجأةً إذن املعلم، أو إحداث أي ضوضاء مقصودة لعرقلة الدرس، 
 .الطرق، وبضبط اعصاب وهدوء يليق مبعلم الرتبية اإلسالميةمعها أبمثل 

ومما جيب اإلشارة إليه أن عمليه إدارة الصف ال تتوقف عند ضبط الطالب فقط، وإمنا تشتمل أمور 
 ـاآليت: عديدة منها 

 .أ ـ حفظ النظام

 .ب ـ توفري املناخ املالئم للقيام ابلتعليم وحتقيق أهداف الدرس

 .ري الوسائل احملسوسة املادية من مقاعد وإنرة وهتوية وغريهاج ـ السعي يف توف
 .لتحقيق أهداف الدرس ةيف األماكن املالئم همد ـ تسكني الطالب وتوزيع

 .ه ـ القدرة على العودة ابلطالب إىل الدرس حني تتشعب املناقشة
 .الوقت وتعطيل العملية التعليميةإضاعة و ـ احلزم مع من يتعمد التشويش، أو 

 .زـ الفصل يف املنازعات بني الطالب قبل تطورها
 ـ التخطيط السليم:5

من الصفات املهنية الالزم توفرها ف املعلم القدرة واالستطاعة على التخطيط السليم، الذي 
يقود إىل النجاح يف املستقبل البعيد، ويكون هذا التخطيط بعني بصرية، وعقل راجح، وبعد  فكري، 

 .، ومتيز أدائهحىت يضمن جناح عمله
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"واملعلم يقوم أبنواع خمتلفة ومتعددة من التخطيط الدراسي، ويعتمد  (20ص هـ،1417) عدس قال
يف ذلك على الفرتة الزمنية اليت خيطط هلا، واليت تكون مناسبة مع كمية احملتوى الدراسي، ومدى 

سبوعية، ورابعة دراسية صعوبته أو سهولته على الطلبة، فهناك خطة سنوية، وأخرى فصلية، واثلثة أ
 .تستغرق حصة واحدة فقط"

 ـ تقومي الطالب:6
ينري لنا طريق سري التعليم، ومدى حتقق األهداف التعليمية اليت يسعى إليها املعلم،  التقومي الرتبوي

يف العملية  ةوالتقدم الذي حققه الطالب، والتأكد من جناح الوسائل واإلجراءات واألنشطة املستخدم
 .التعليمة

 وحىت يتم التحقق من منو العملية التعليمية ابلشكل الصحيح املطلوب جيب اتباع أمناط التقومي التالية:
وهو عملية التقومي اليت يقوم هبا املعلم قبل البدء يف درس  جديد أو قبل جتربة برنمج : ـ التقومي القبلي1

الطالب وحالتهم، حىت يتم معني وذلك من أجل احلصول على معلومات أساسية خمتلفة كمستوى 
 .حتديد نقطة البدء يف العملية التعليمية بشكل صحيح

وهو الذي يقوم به املعلم أثناء عملية التعلم، هبدف تعزيز التحصيل عند الطالب  ـ التقومي البنائي:2
 .والوقوف على نقاط القوة والضعف، ويدث هذا التقومي لعدة مرات أثناء العملية التعليمية

يدث هذا التقومي مع هناية عملية التعلم لوحدة دراسية، أو هناية فصل دراسي أو : تقومي النهائيـ ال3
 .هناية العام الدراسي ويعتمد هذا النوع على جتاوز االختبارات التحصيلية بنجاح

 د أنواع أخرى من التقومي منها:كما توج
 

الت والصعوابت اليت تواجه العملية يستخدم هذا النوع للكشف عن املشك :أ ـ التقومي التشخيصي
 .مباشرةً التعليمية أو تلك الصعوابت اليت تواجه الطالب 

ويهدف هذا النوع إىل انتقاء أو اختيار أفضل العناصر اليت تساعد يف تطوير :ب ـ التقومي االنتقائي
 .العملية التعليمية

 الصفات االجتماعية: :خامًسا
ه ال بد من أن يكون هي عملية فردية واجتماعية يف آن واحد فإن من كون العملية الرتبوية انطالقًا

وابلتايل إضافة صفات ذات الصبغة االجتماعية وذلك الرتباط اجلانب يف عمله  اونجحً  املعلم قادرًا
االجتماعي ابلعمل التعليمي والرتبوي، ومن هذه الصفات االجتماعية احملببة روح اخلدمة االجتماعية 
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يف سبيل تعليم  ، وروح التضحيةواإلسهام يف تنميته وتقدمه خارجها وخدمة اجملتمعيف مدرسته أو 
يف أفراحهم وأحزاهنم، ومساعدهتم والتعاون معهم  الصادقة يف مشاركة الناس وجدانًياوالرغبة  ،النشء

 .مع اجلميعيف حل املشكالت، والتفاعل معهم وتوجيههم، وتكوين عالقات طيبة 
 ام: املظهر الع :سادًسا

يف ذلك ما  حسن اللباس وأجود العطور، مراعًياأاملعلم أبن خيتار  عناية ابملظهر العام وهو مهم جًداال
كر عن وُذ يتفق مع الدين والعادات االجتماعية، دون مغاالة وأال يبدو أمام طالبه يف صورة مبتذلة، 

 اجددً  وتطيب ولبس ثياابً  احلديث، اغتسل إذا جاءه الناس لطلب انأنه كمالك رمحه هللا اإلمام 
ابلعود حىت يفرغ، وقال: ُأحب أن أُعظم  ه مث جيلس على منصته وال يزال يبخرووضع رداءه على رأس

 .صلى هللا عليه وسلم.حديث رسول هللا 

، ويكون بذلك قدوة املعلم ويكون  سليم  قوي البنية حىت يتمكن من أداء عمله هبمة  ونشاط  عال 
صلى : قال رسول هللا قال عن أيب هريرةوجاء يف صحيح مسلم دعو إىل ذلك لطالبه، واإلسالم ي

 .(1)"ري  خَ  ل   كُ ويفِّ  عيفِّ الضه  نِّ املؤمِّ  نْ مِّ  إىل هللاِّ  بُّ حَ وأَ  ري  خَ  ويُّ القَ  نُ مِّ املؤْ "هللا عليه وسلم 

تباعه وخالصة القول يف هذا أال يكون املعلم حمط السخرية من قبل طالبه فينفرون من قبول قوله وا
 .توجيهاته ونصائحه

 
 .2664، رقم 56، ص8، كتاب القدر، ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز، جالصحيحأخرجه مسلم يف  (1)

 


 :هواجباتحقوق املعلم و 
ماله من امتيازات مادية أو معنوية و من الوقوف على حقوقه وواجباته، وعند احلديث عن املعلم ال بد 

يف مهنة  تتطلب الكثري من على ما يقوم به من مهام عظام، ستحقاقًا أو ايصل عليها تشجيعًا له 
 .اجلهد والنشاط، وما عليه من واجبات ومهام جيب عليه القيام هبا

وهذا ال ومثمر حىت يقق لطالبه الفائدة والنفع،  بيتاج إىل عمل دؤو إن جناح املعلم ومتيزه 
اليت يتضمنها املنهج، وال يققه اختبارهم فيما يقتصر على الوقوف يف غرفة الصف لنقل املعلومات 

تلقوه من معلومات  ألقاها إليهم، فهذه النظرية تتناىف مع الدور احلقيقي ملعلم الرتبية اإلسالمية خاصة 
لجهد كي  لبذالً مأن يكون حريصًا يف جمال ختصصه،  على املعلملذلك جيب ومجيع املعلمني عامًة، 
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أمور كثرية كان ال بد من استفائه حقه وعملما عليه من لذا  ن منه، بكل ما يستفيدو  ينفع طالبه
 ما يلي: كوواجباته  املعلم حقوقميكن حتديد أهم واألمور وعلى ضوء تلك املهام 

 

 : حقوق املعلم:أوالً 
للمعلم حقوق كثرية من حقه أن يصل عليها حىت يتمكن من مواصلة أداء عمله ونشاطه بكل  

 ربيعيقول  يكون له آاثر سلبية عليه وعلى عمله ورمبا على اجملتمع كله، كفاءة، وبعكس ذلك سوف
( "وليس أدل من ذلك من أن جناح الرتبية الياابنية يف لعب الدور املطلوب منها يف 37ص م،2009)

هنضة وتقدم الياابن إمنا يرجع ابلدرجة األساس إىل املكانة العظيمة اليت يتلها املعلم يف اجملتمع من 
اجتماعياً  ية احلقوق اليت يصل عليها، حيث أن وضع املعلم الياابين كان وما زال مرتفقاً نح

واقتصادايً، ويصل إىل درجة الوزير، يف حني أن املعلم العريب ما زال لغاية اليوم ال يصل على أبسط 
 ."حقوقه

 والتعليم ما يلي:جيب أن يصل عليها املعلم من ممارسة ملهنة الرتبوية ومن أهم احلقوق اليت 
 ـ التأهيل: 1

ورفع ته الرتبوية بكل فاعلية واقتدار، من أهم احلقوق وهو أمر رئيسي حىت يتمكن من أداء رسال
مستواه العلمي واملهين وتشجيعه وتسري الصعاب أمامه واطالعه على ما يستجد من معلومات وأنظمة 

اعدته على التخلص من طرق التدريس القدمية ،ومسيف حقل الرتبية والتعليموقرارات تربوية وتعليمية 
واألخذ ابلطرق والوسائل احلديثة واالستفادة من تقنيات العصر الستخدامها يف رسالته الرتبوية 

وهذا التأهيل ولن يتم هذا إال من خالل توفري الفرص التدريبية الالزمة لكل معلم والتعليمية، 
رات ومعاهد إعداد املعلمني والقطاعات اخلاصة واملدارس، مسؤولية املؤسسات الرتبوية الوزاوالتدريب 

 .شغال مهنة الرتبوية والتعليمة يف اختيار الذين يتم أتهيلهم إلمع ضرورة التمسك مبعايري واضح
 :ام الوظيفي واجلزائي حتديد دقيًقاحتديد النظـ 2

أو يف  رة التعليمية التابع هلاابلنظام الوظيفي اخلاص ابملعلمني يف اإلدا من حق املعلم أن يكون ملًما
ابجلزء اخلاص ابجلزاءات حىت يكون عمله  على درايةيكون ، وأن اجملمع الدراسي الذي يعمل فيه

 .وسريه واضح ويكون ملم بعمله من مجيع النواحي
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 ـ تدريس التخصص:3
رى دم تكليفه بتخصصات أخمن أهم األمور اليت تساعد على جناح املعلم متكينه من ختصصه وع

ليست ختصصه وال يفقه فيها شيء، أو تكليفه أبعمال إدارية ليست من ختصصه وتعيقه عن أداء 
عمله األساسي والتفرغ له، كما جيب حتقيق العدالة يف توزيع احلصص الدراسية بني معلمي التخصص 

 .وعدم ملء اجلدول لبعضهم دون البقية

 ـ الشعور ابألمن الوظيفي:4
ل الصحيح املطلوب جيب أن يشعر مبا يسمى ابألمن الوظيفي، وهو حىت يعمل املعلم ابلشك

االستقرار التام وعدم خوفه من ضياع حقوقه الوظيفية من عالوات أو ترقيات، أو فصله حبجة 
االكتفاء أو غريها، لذا ال بد من وضع آلية واضحة وموحدة للجميع حتدد فيها البنود الوظيفية من 

تفرغ لرسالته وال يرتبط أبعمال أخرى، يإجازة، ومنحه كذلك مزااي أخرى لأو نقل أو عالوة أو ترقية 
ومن هذه املزااي التأمني الصحي له ولعائلته، ومنحه مزااي أو مستحقات مالية عند تكليفه أبعمال 

 .خارج وقت دوامه الرمسي
 :الطالب الذي يتجاوز حدود األدب مع املعلمنظام أتدييب حبق  ـ وضع5

أو التعدي عليه ضرابً  يضمن عدم جتاوز الطالب عليه لفظًاعلم يعمل براحة واستقرار أن مما جيعل امل
وهذا  اوز حدود األدب مع املعلمني تكاد تصبح يف اآلونة األخرية شبه ظاهرة،جتولألسف الشديد 

ء على على تربية األبنا ه، ليكون قادرًاليحافظ املعلم على كرامته وهيبت األمر جيب أن يوضع له حًدا
األخالق الفاضلة، مع ضرورة التأكيد على أولياء األمور مبتابعة أبنائهم ومساعدة املعلمني يف 

 .توجيههم وتقومي سلوكهم
 املعلم:: واجبات اثنًيا

طالبه، فلذلك ينبغي على املعلم أن  قه يفقلم ومتيُّزه يقاس بقدر الفائدة والنهفع الذي يُ عامل حإنه جنا 
وقبل نفع طالبه وإفادهتم يف جمال خَتصصه، فال يبخل عليهم مبعلومة تنفعهم،  يكون حريصًا على

ذلك تكون عالقته ابهلل تعاىل قوية، ولعل جنمل أهم الواجبات اليت جيب على املعلم مراعاهتا والعمل 
 هبا وهي كالتــايل: 
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 : عالقته مع ربه:أواًل 
 .ـ مراقبة هللا سبحانه وتعاىل يف السر والعلن1

 .لوعي بقيمة الرسالة اليت يؤديهاـ ا2
 .ـ االلتزام ابلعهود واملواثيق وحتمله املسؤولية اليت تعهد هبا3

 

 جتاه املهنة: : واجباتهااثنيً 
 .ـ احملافظة على شرف املهنة وأدائها أبخالقياهتا املتعارف عليها1
 سند إليه من مهام مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي.القيام مبا يُ ـ 2
 .نقل املبادئ والقيم اإلسالمية إىل طالبه وجمتمعهـ 3
 .ـ احلرص على االرتقاء ابملهنة وحتسني األداء والسعي يف التطوير املستمر4
 املشاركة الفعالة يف اجناح برامج وفعاليات املدرسة.ـ 5
 .ـ االلتزام ابلنظام املهين املعلوم به يف املدرسة والدولة6
 .العربية الفصحى يف شرحه ـ االلتزام ابحلديث ابللغة7
 التعاون مع إدارة املدرسة يف تقدمي رسالة التعليم ومواجهة مشكالت الطالب.ـ 8

ًً اثلثً   : واجباته حنو التخطيط التدريسي:اًً
 حتضري املقرر الدراسي عن طريق ختطيط وحداته وفصوله ودروسه اليومية.ـ 1
 .ـ توفري وجتهيز املواد التعليمية الالزمة للتدريس2
 .ـ صياغة أهداف الدروس مبستوايهتا املختلفة3
 .ـ حتديد الطرق الالزمة لتنفيذ األهداف احملددة4
 .الصفية وتنظيمها استعداداً للدرسـ هتيئة البيئة 5

 واجباته جتاه طالبه:: ارابعً 
 .يحرتم كرامته وحقوقهور العملية التعليمية، فـ اإلميان أبن الطالب هو حم1

 .ىل دروسهم وموادهم الدراسيةتشويق الطالب إـ 2
 .لتدعيم القيم الدينية قف التعليمية واخلرباتية وتعزيزها لدى طالبهاـ توفري املعلومات واملهارات واملو 3
 .الوقوف على خصائص الطالب والتعرف على حاجاهتم الفردية وميوهلم للتدريس ـ4

 .وصول إىل أهدافهم التعليميةدة الطالب يف الـ مساع5
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 اد الطالب وتوجيههم.ارشـ 6
 لديهم. وتُعزز التعلماختيار األساليب واألنشطة اليت تناسب مستوى الطالب  ـ7
 زرع حتمل املسؤولية يف الطالب. ـ8
 التنوع يف طرق التدريس.ـ 9

 غرس الوعي الوطين يف نفوس الطالب.ـ 10
 .وتقيمهم تقومي الطالبـ 11
 .عاىل، يعتمد عليه يف املهِّماتاحلرص على تنشئة جيل صاحل مؤمن ابهلل ت ـ12
 .أن يكون قدوًة حسنة لطالبه ـ13
 .بناء روح التعاون والعدالة بني طالبه ـ14
 .ـ مراعاة الفروق الفردية بني طالبه15
 .والتشجيع لطالبهـ التحفيز 16
 .ـ السعي حلل املشكالت الدراسية لطالبه17
 .ـ تقبل استفسارات الطالب بصدر رحب18
 .عمال الطالب وتقوميهاـ متابعة أ19

 : واجباته حنو الزمالء:اخامسً 
 .احرتام الزميل وتقديرهـ 1

 .التعاون مع الزمالء يف اجناح املسرية التعليميةـ 2
 .ـ املنافسة الشريفة بينهم3
 .ـ جتنب كل ما يسيء للزمالء وحفظ حقوقهم اخلاصة4
 .هلم يسيءالزمالء فيما ـ عدم التدخل بني 5

 :أولياء األموره جتاه : واجباتاسادسً 
 االلتقاء أبولياء أمور الطالب.ـ 1
 .التعاون مع أولياء األمور وبناء عالقات للسعي إىل الرقي مبستوى الطالب التحصيلي والسلوكيـ2
 .يف التنشئة وتعزيز مكانة التعليممع أولياء األمور ابملشاركة  سهامـ اإل3
 .ياء األمور اليت تنظمها إدارة املدرسةـ املشاركة اإلجيابية يف نشاطات جمالس أول4
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ـ احلفاظ على األسرار اليت تدور بينه وبني أولياء األمور، وعدم إفشائها فيما ال خيص العملية 5
 .التعلمية

 : واجباته حنو اجملتمع:ـًاسابع
 .ـ املسامهة يف توعية اجملتمع وحل مشكالته1
 .الدين منها مع ما ال يتعاض مع اجـ تفهم أحوال اجملتمع وعاداته وتقاليده واالندم2
 مواجهة األفكار املنحرفة واملتشددة وتصحيحها.ـ 3

 : واجباته حنو اإلدارة:ااثمنً 
 .تنفيذ املهام اإلدارية اليت توكلها إليه إدارة املدرسةـ 1

 .ـ التقيد جبداول اإلشراف واملتابعة2
 .درسةـ املشاركة الفعالة ابلرأي والعمل يف اجتماعات إدارة امل3
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 دراسات السابقة: الاثنًيا
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 ات السابقة:الدراسـ
ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل الدراســـات والبحوث الســابقة  من البحث يتناول هذا الفصل

لت ،فتناو مجع اخلربات السابقة واالطالع على ما سبق طرحهاإلفادة يف بناء أدوات البحث، و هبدف 
هذه الدراسات األساليب املتعددة للتعلم التعاوين وأثر كل منها يف حل املشكالت والدافعية واالجناز 
الذايت والتفكري الناقد وغريها من اجملاالت التعليمية الرتبوية، فيما ركزت بعض الدراسات على دور 

ن الباحث من خالل التفاعالت يف اجملموعات وأثرها على التحصيل مثل هذه الدراسة، وقد متك
مراجعته ويف حدود معرفته وإمكانته، من احلصول على ما أمكن احلصول عليه من البحوث 

سات والتعليق عليها يف ويتم عرض هذه الدراوالدراسات من مصادر املعلومات، احمللية واإلقليمية 
 : ثالثة حماور هي

 .يةاحملور األول: الدراسات اليت عنيت مبعلم الرتبية اإلسالم
 .احملو الثاين: الدراسات ذات العالقة مبنهج الفقه

 .احملور الثالث: الدراسات اليت تناولت التعلم التعاوين
 أواًل: الدراسات اليت عنيت مبعلم الرتبية اإلسالمية:

د بعد االطالع على الدراسات اليت عنيت أبداء املعلم بصفة عامة يف التخصصات املختلفة كان ال ب
للباحث من االطالع على الدراسات اليت عنيت أبداء معلم الرتبية اإلسالمية بصفة خاصة هبدف 
حتديد أهم الكفاايت التدريسية واحلاجيات الالزمة واملهارات املطلوبة، وكذلك الصعوابت اليت تواجه 

أداء املعلم التدريسية، معلم الرتبية اإلسالمية، وهذا مما يساهم يف وضع قائمة املعايري املقرتحة جلودة 
 .وكذلك بيان للصعوابت والعقبات اليت تواجه معلم الرتبية اإلسالمية

 م(1995هـ/1415) ـ دراسة أابمني1
الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية  الكفاءات) عنواهناأابمني بدراسة  زعبد العزيبن حممد الباحث قام 

 .ة(ابملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودي
 ما يلي: إىل الدراسة  وقد توصلت

ـ التوصل إىل قائمة من الكفاءات اليت يتاجها معلم الرتبية اإلسالمية يف تدريس الرتبية اإلسالمية 1
 .ابملرحلة الثانوية

 .ـ معرفة الفروق بني فئات العينة يف تقديرهم ألمهية الكفاءات وجماالهتا2
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 .ا( معلمً 183) و ( موجًها23) وقد بلغت عينة البحث
 .وقد استخدم الباحث استبانة قام بتصميمها

 وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:
  118) ـ التوصل إىل قائمة ابلكفاءات الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية مكونة من1

  32) ة(، والتفسريكفاء  18) كفاءة( تتوزع على اجملاالت التدريسية اخلمسة ففي جمال القرآن الكرمي
  18) وأصولهكفاءة(، ويف الفقه   23) والتوحيدكفاءة(،   27) اإلسالميةكفاءة(، واحلديث والثقافة 

 .كفاءة(
ـ أظهرت ترتيب الكفاءات اليت مت التوصل إليها يف كل جمال حبسب درجة أمهيتها من وجهة نظر 2

 فئات العينة إىل نتائج عدة منها: 
 .فاءات كفاءات قليلة األمهية من وجهة نظر املوجهني واملعلمنيأ ـ ال توجد ضمن تلك الك

على حتديد أعلى الكفاءات أمهية يف كل من اجملاالت  يظهر املوجهون واملعلمون اتفاقًا ب ـ مل
 .التدريسية اخلمسة أو يف اجملاالت جمتمعة

كانت لصاحل املعلمني يف ـ تبني أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني إجاابت املشرفني واملعلمني  3
مجيع الكفاءات وجماالهتا ابستثناء كفاءة واحدة من كفاءات جمال تدريس التفسري وهي" يستنبط 

 .األحكام والعرب من اآلايت اليت يفسرها مبشاركة الطالب" فهي لصاحل املوجهني
 م(1995هـ/1416) ــ دراسة الغافري2

الكفاءات الالزمة ملعلمي الرتبية ) راسة عنواهناقام الباحث هاشل بن سعد بن سرور الغافري بد
اإلسالمية ابملرحلة الثانوية يف سلطنة ُعمان وقياس مدى توافرها لدى معلمي الرتبية اإلسالمية يف 

 .املنطقة الظاهرة(
 .وقد استخدم الباحث بطاقة مالحظة قام إبعدادها يف ضوء قائمة الكفاءات

  ية:وقد توصل الباحث إىل النتائج التال
 ، إذا مل يقل متوسط أي كفاية منها عنة تقديرات مرتفعة للكفاءات مجيًعاــ أعطي أفراد الدراس1
(3,00). 
ــ وجود ضعف يف األداء العام للمعلمني واملعلمات يف ممارسة كفاءات التجويد والتفسري، فقد كان 2

 .(2,88) املتوسط العام
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 هـ(1422/1423) ـ دراسة الغامدي3
قياس اجتاهات معلمي الرتبية اإلسالمية حنو مواد ) فريد علي يىي الغامدي بدراسة عنواهنا قام الباحث

وقد استهدفت  .ختصصهم وعالقة ذلك أبدائهم التدريسي يف املرحلة الثانوية للبنني مبنطقة الباحة(
 الدراسة ما يلي: 

 .ـ التعرف على واقع األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية1
 .حتديد العالقة بني اجتاهات معلمي الرتبية اإلسالمية حنو مواد ختصصهم وأدائهم التدريسيـ 2

 .( من معلمي الرتبية اإلسالمية50) وقد بلغت عينة البحث

الجتاهات املعلمني حنو مواد ختصصهم، وبطاقة مالحظة األداء  وقد استخدم الباحث مقياًسا
 .إعداد الباحثالتدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية من 

 وقد توصل الباحث إىل أهم النتائج وذلك على النحو التايل:
 ابلنسبة ملقياس االجتاه: :أوالً 

 .( وهو متدن3,05ـ  4,50) ـ تراوح متوسط اجتاه املعلمني حنو التثقيف الذايت بني1
 .أيضاً  ( وهو منخفض3,16ـ  4,19) ـ تراوح اجتاه املعلمني حنو التكامل الذايت لشخصية بني2
 .ا( وهو متدن أيضً 3,03ـ  4,22) ـ تراوح متوسط اجتاه املعلمني حنو التجويد واالبتكار بني3
 .( وشأنه كاالجتاهات السابقة3,29ـ  4,45) ـ تراوح متوسط اجتاه املعلمني حنو العمل اجلماعي بني4
املعلمني حيث كان  توفر لدىـ أما اجتاه املعلمني حنو اخلُلق اإلسالمي فكان أقوى االجتاهات 5

 .( وهو مرتفع بشكل عام3,92ـ  4,54) بني متوسطة
 ابلنسبة لبطاقة املالحظة:  :اثنًيا

 .( وأكثر مهارات هذا احملور متوفرة00,1ـ  2,96) ـ تراوحت مهارات إعداد الدروس بني1
رة بشكل ( ومهارة هذا احملور متوف1,18ـ  2,84) ـ ابلنسبة ملهارات تنفيذ الدروس تراوحت بني2

 .أكرب
أقل املهارات ( وهذه من 1,18ـ  2,84) ـ ابلنسبة ملهارات استخدام الوسائل التعليمية تراوحت بني3

 .لدى املعلمني توفرًا
( ومهارات هذا احملور أظهر من املهارات 1,36ـ  2,88) ـ مهارات إدارة الصف تراوحت بني4

 .األخرى لدى املعلمني
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( وهي من املهارات املتدنية لدى 1,18ـ  2,64) ومي تراوحت بنيـ مهارات إهناء الدرس والتق5
 .املعلمني

 هـ( 1425) ـ دراسة الغامدي4
مدى استخدام معلمي الرتبية ) قام الباحث يوسف بن سعيد بن سعد الغامدي بدراسة بعنواهنا

رحلة الثانوية الثقافة اإلسالمية يف املة احلديث و اإلسالمية ملصادر االطالع اخلارجي يف تدريس ماد
 .للبنني مبدينة الدمام(

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية ملصادر االطالع 
 .اخلارجي، ومن مث حتديد مصادر االطالع اخلارجي واستخدامها يف عملية التدريس

 .الرتبية اإلسالمية وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة وزعت على كل من معلمي ومشريف
من معلمي الرتبية اإلسالمية، وكذلك مشريف الرتبية اإلسالمية  ( معلًما94) وتكونت عينة الدراسة من
 ( مشرًفا14) يف مدينة الدمام وعددهم

 وقد توصل الباحث إىل أهم النتائج وذلك على النحو التايل: 
صادر االطالع اخلارجي يف تدريس مادة ـ أن معلمي الرتبية اإلسالمية يدركون أمهية استخدام م1

 .احلديث والثقافة اإلسالمية
ـ عدم دراية بعض املعلمني بكفية استخدام مصادر االطالع اخلارجي يف تدريس مادة احلديث 2

 .والثقافة اإلسالمية
 .ــ يتيح االطالع اخلارجي للمعلم تنوع طرق التدريس يف مادة احلديث والثقافة اإلسالمية3
الدور الذي يقوم به مشرفو الرتبية اإلسالمية على استخدام مصادر االطالع اخلارجي يف ـ ضعف 4

 .تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمي
 هـ(1426) ــ دراسة هناري5

واقع العالقة بني املعلم وطالبه يف ضوء الرتبية ) بن حممد هناري بدراسة عنواهنا عبد هللاقام الباحث 
 .يدانية على املدارس الثانوية مبحافظة صبيا التعليمية(دراسة م اإلسالمية،

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مالمح العالقات اإلنسانية يف اجملتمع املدرسي، إبراز طبيعة 
 املعلم وطالبهالعالقات بني املعلم وطالبه يف ضوء الرتبية اإلسالمية، والكشف عن واقع العالقة بني 

 .يبا التعليميةيف املدارس مبحافظة ص
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وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مشلت ثالثة جماالت حتدد العالقة بني املعلم وطالبه يف املرحلة 
 .الثانوية

 .وتكونت العينة من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة صبيا التعليمية

 وقد توصل الباحث إىل أهم النتائج وذلك على النحو التايل:
ـسة التعليمية فقط، لمي الرتبية اإلسالمية على املؤسقة بني املعلم والطالب عند معـ ال تقتصر العال1

 .بل متتد إىل خارج حدود الدرس يف احلياة اليومية واالجتماعية، بل إىل ما بعد وفاة املعلم

 .ـ هناك نسبة كبرية من معلمي املرحلة الثانوية تقتصر عالقتهم بطالهبم على تلقني املعلومات فقط2
 .يف عالقة املعلم بطالبه تماعي النفسي أكثر اجملاالت ضعًفا وقصورًاـ كشفت الدراسة أن اجملال االج3
 .امهون يف تقوية العالقة بني األسرة واملدرسةيس الثانوية الـ بعض معلمي املرحلة 4

 

 هـ(1419/1420) ـ دراسة آل سليمان6
أساليب تدريس مقرر الفقه ) بدراسة عنواهناقام الباحث عبدهللا بن نصر بن حممد بن آل سليمان 

 .اليت يستخدمها معلمو هذا املقرر يف املرحلة املتوسطة مبحافظة اخلرج(
 وقد استهدفت الدراسة ما يلي: 

ـ التعرف على األساليب اليت ميارسها معلمو مقرر الفقه ابملرحلة املتوسطة واألساليب اليت ال 1
 .يستخدموهنا

 .ب التقومي وعلى الوسائل التعليمية اليت يستخدمها معلمو هذا املقررـ التعرف على أسالي2
ـ التعرف على الفروق بني املعلمني يف ممارسة أساليب تدريس مقرر الفقه للمرحلة املتوسطة، واليت 3

 .تعزى إىل اخلربة أو جامعة التخرج
 .ي جمتمع البحثملقرر الفقه للصف الثالث املتوسط وه ( معلًما34) وقد بلغت عينة البحث

 .وقد استخدم الباحث بطاقة مالحظة قام بتصميمها لتكون أداة يف مجع املعلومات
 توصل الباحث إىل النتائج التالية:و 
 .ـ ضعف ممارسة معلمي الفقه ألساليب تدريس هذا املقرر1
اليف ـ يعتمد املعلمون يف الغالب على أسلوب اإللقاء يف تدريسهم بدرجة كبرية ويعملون على ت2

 .اإللقاء مبزجه ابملناقشة وعرض األسئلة أبسلوب واضح
، يقية، مثل عدم تطبيق الدرس عملًياـ أن األساليب اليت مل متارس من قبل العينة هي اجلوانب التطب3
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وممارسة أسلوب القياس الذي يرتكز على الفهم، وكذلك عدم ممارسة األساليب احلديثة مثل أسلوب 
 .حل املشكالت

ام املعلمني للوسائل التعليمية فلم ميارس بدرجة كبرية حسب النسبة اليت حددها الباحث ـ استخد4
 .%2,80وهي 

ـ ويف جمال التقومي جاءت األساليب األكثر ممارسة أن يتم السؤال واجلواب يف أثناء سري الدرس 5
 .فقرة، واستخدام أسئلة تقيس احلفظ فقط ويتم عرض األسئلة أبسلوب واضح

( بني املعلمني ابختالف عدد 0,05) د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةـ ال توج6
 .سنوات اخلربة

 هـ(1432/1433) ـ دراسة القحطاين7
تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرتبية ) عنواهناقام الباحث حممد هادي حسني القحطاين بدراسة 

ة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري اإلسالمية يف مادة التوحيد لطالب املرحلة املتوسط
 .اجلودة(

 منها:عدة أهداف وهدفت الدراسة إىل 
 .ـ حتديد معايري جودة األداء التدريسي ملعلمي التوحيد يف املرحلة املتوسطة1

ـ التعرف على داللة الفروق اإلحصائية يف األداء التدريسي ملعلمي التوحيد يف املرحلة املتوسطة يف 2
سنوات اخلربة يف ) ء املعايري املقرتحة جلودة األداء التدريسي ابختالف متغرياهتم الشخصيةضو 

 .الدورات التدريبية( التدريس،
 .ـ املسامهة يف تطوير وحتسني مستوى األداء التدريسي ملعلمي التوحيد يف املرحلة املتوسطة3

ط يف حمافظة مخيس مشيط والبالغ وبلغت عينة الدراسة مجيع معلمي التوحيد للصف الثالث املتوس
، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وكانت أداة البحث عبارة عن بطاقة ( معلًما42) عددهم

 .مالحظة تضمنت معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التوحيد يف املرحلة املتوسطة
 وكانت أهم نتائج البحث ما يلي:

عايري جودة األداء التدريسي ملعلمي التوحيد ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معظم م1
 .للصف الثالث املتوسط ممكن أن تعزى إىل عدد سنوات اخلربة

ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معظم معايري جودة األداء التدريسي ملعلمي التوحيد 2
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 .املعلم للصف الثالث املتوسط ممكن أن تعزى إىل عدد الدورات التدريبية اليت حصل عليها
 .هـ(1430) ــ دراسة اللقماين8

واقع تطوير املشرف الرتبوي ) اللقماين بدراسة عنواهنا يعبد املعطبن  دعبد احلميقام الباحث 
 .أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف جمال استخدام تقنيات التعليم(

اد الرتبية وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تطوير املشرف الرتبوي ألداء معلمي مو 
اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية يف جمال استخدام تقنيات التعليم من وجهة نظر معلمي مواد الرتبية 

 .اإلسالمية يف مدينة مكة املكرمة
من معلمي الرتبية  ( معلًما277) واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وبلغت عينة البحث النهائية

 .املدارس احلكومية للبننياإلسالمية يف املرحلة االبتدائية يف 
( فقرة موزعة 48) االستبانة كأداة للقياس، وتكونت أداة الدراسة من من:وتكونت أدوات الدراسة 

 .على ثالثة حماور، يتم االستجابة عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي
 وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها:

رفون الرتبويون على استخدامها عند تدريس املعلمني ملواد الرتبية ـ أن تقنيات التعليم اليت يركز املش1
 .اإلسالمية من وجهة نظر املعلمني ابملرحلة االبتدائية كانت بدرجة عالية

ـ أن معوقات استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية لتقنيات التعليم عند تدريسهم ملواد الرتبية اإلسالمية  2
 .كانت بدرجة عالية

األساليب اليت يستخدمها املشرفون لتطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية هي: الزايرات  ـ أن أكثر3
الصفية، اللقاءات الفردية، أما أقل األساليب اليت يستخدمها املشرفون لتطوير أداء معلمي الرتبية 

 .اإلسالمية فهي أسلوب الندوات الرتبوية وأسلوب البحوث الرتبوية
( حول معوقات استخدام معلمي الرتبية 0,05) ة إحصائية عند مستوىتوجد فروق ذات دالل ـ4

اإلسالمية لتقنيات التعليم عند تدريسهم ملواد الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهم وفقًا ملتغري 
 .التخصص، واملؤهل العلمي، والدورات التدريبية، بينما ال توجد فروق ملتغري عدد سنوات اخلربة

 هـ(1421) عليّ ـ دراسة 9
مدى ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ملبادئ ) بدراسة بعنوان عليّ  قعبد اخلالقام الباحث يىي 

 .التدريس الفعال يف املرحلة الثانوية مبنطقة تبوك(
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وهدفت الدراسة إىل التعرف على استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبادئ 
احث استبانة متثل بنودها مبادئ التدريس الفعال ملعلمي الرتبية التدريس الفعال، وقد أعد الب

التخطيط، التنفيذ، عرض الدرس، األنشطة التعليمية، الوسائل ) اإلسالمية من وجهة نظره، وهي:
 .( فقرة69) التعليمية، التقومي، إدارة الصف، التفاعل الصفي( وتكونت يف صورهتا النهائية من

على جمتمع الدراسة من املشرفني الرتبويني ومعلمي الرتبية اإلسالمية وقد مت توزيع االستبانة 
، كما اعد الباحث بطاقة مالحظة تربوايً  ا( مشرفً 12) و ا( معلمً 70) للمرحلة الثانوية والبالغ عددهم

 .ملالحظة درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ملبادئ التدريس الفعال
 : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي

ـ فيما يتعلق مبدى ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ملبادئ التدريس الفعال من وجهة نظر املعلمني 1
 .أنفسهم تبني أبنه كانت معظم املبادئ اليت متارس بدرجة متوسطة

ـ فيما يتعلق مبدى ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ملبادئ التدريس الفعال من وجهة نظر املشرفني 2
 .ني تبني أبنه كانت معظم املبادئ اليت متارس بدرجة متوسطةالرتبوي

ـ توجد اختالفات بني تقديرات املعلمني واملشرفني الرتبويني ومالحظة الباحث ملدى ممارسة معلمي 3
الرتبية اإلسالمية ملبادئ التدريس الفعال وتقديرات املعلمني ألنفسهم، وأظهرت النتائج أن املعلمني 

ستهم للمبادئ يف كل جمال من اجملاالت الستة واجملاالت جمتمعة أكثر مما فعل املشرفون قيموا درجة ممار 
 .والباحث

ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني أنفسهم ملبادئ التدريس الفعال تعزى 4
 .ملتغري املؤهل العلمي

أنفسهم ملبادئ التدريس الفعال تعزى ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 5
 .ملتغري سنوات اخلربة

 وجاءت أهم التوصيات على النحو التايل: 
ـ عقد املزيد من الدورات التدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية من أجل رفع كفاءاهتم التدريسية 1

 .وتزويدهم ابلكفاايت التعليمية املناسبة
 ية اخلاصة مبادة الرتبية اإلسالمية واحلرص على توفرها للمعلمنيـ االهتمام بتطوير الوسائل التعليم2
ـ تفعيل دور األنشطة الرتبوية يف تدريس الرتبية اإلسالمية وتوفري الظروف الرتبوية اليت تشجع 3
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 .املعلمني والطلبة على القيام هبا
 هـ( 1430/1431) ــ العبودي10

ومي أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء تق) عنوانبدراسة ب العبودي دفهد بن نصر حممقام الباحث 
 .(مبدينة الرايضيري املدارس واملشرفني الرتبويني ميثاق أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مد

خالل اإلجابة عن التساؤل  الدراسة إىل معرفة مستوى أداء معلمي الرتبية اإلسالمية من تهدفقد و 
من وجهة نظر ء ميثاق أخالقيات مهنة التعليم الرتبية اإلسالمية يف ضو ما مستوى أداء معلم ) الرئيس:

 ( الرايض؟املشرفني الرتبويني ومديري املدارس الثانوية يف مدينة 
 .ل أسئلة أخرى تناقش املوضوع نفسهعن هذا السؤا ويتفرع

وء ، يف ضالتعليم ة يف انتمائهم لرسالة: ما مستوى أداء معلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوي1س
 ؟ميثاق أخالقيات مهنة التعليم

ضوء ميثاق مستوى أداء معلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أدائهم املهين، يف : ما 2س
 ؟أخالقيات مهنة التعليم

، يف ضوء ميثاق عالقتهم بطالهبم الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يفمعلمي مستوى أداء : ما 3س
 ؟يات مهنة التعليمأخالق

الـذي يعتمـد علـى دراسـة نهج الوصـفي املسـحي: وهـو املـنهج وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة امل
 .اأو كميً  اويعرب عنها تعبريًا كيفيً  ادقيقً  اهي يف الواقع ويهتم بوصفها وصفً  الظاهرة كما

من أفراد  (%71.2) تهمن أفراد الدراسة ميثلون ما نسب (121) وبينت النتائج اليت تكونت من
من  (%28.8) من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته (49) الدراسة هم من مديري املدارس الثانوية بينما

 .مشريف الرتبية اإلسالميةمن الدراسةهم أفراد 
من حيث انتمائه لرسالة التعليم جيد، وكذلك  الرتبية اإلسالمية املشرفني يرون أن مستوى األداء ملعلم

 اء يرون أن مستوى األداء للمعلم من حيث انتمائه لرسالة التعليم جيد.املدر 
 التايل: تعلى النحوأن رسالة التعليم لدى أفراد العينة ترتبوتبني 

وحصلت على الرتتيب  للمشرفني،يدرك املعلم أمهية املادة اليت يدرسها حصلت على الرتتيب األول ـ 1
 األول للمدراء.

وحصلت على الرتتيب  للمشرفني،ولية امللقاة عليه حصلت على الرتتيب الثاين يشعر املعلم ابملسؤ ـ 2
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 الثالث للمدراء.

، وحصلت صلت على الرتتيب الثالث للمشرفنييعد املعلم الرتبية األخالقية من أولوايت عمله حـ 3
 على الرتتيب الثاين للمدراء.

 

وحصلت على  للمشرفني،ب الرابع جيتنب املعلم كل ما خيل بدوره كمريب حصلت على الرتتيـ 4
 الرتتيب الرابع للمدراء.

وحصلت على الرتتيب  للمشرفني،على الرتتيب اخلامس  ابقتناع حصلتيؤدي املعلم واجبات املهنة ـ 5
 اخلامس للمدراء.

ـــ 6 يتصـــدى املعلـــم ملـــن يـــاول التقليـــل مـــن شـــأن العـــاملني يف الرتبيـــة حصـــلت علـــى الرتتيـــب الســـادس ـ
 لت على الرتتيب السادس للمدراء.وحص للمشرفني،

ا من العقيدة اإلسالمية، كما أهنق األخالقي ملهنة التعليم يستمد أن هذا امليثاتلخصت الدراسة إىل و 
 معهمة تعليم أفضل العلوم وأشرفها، ، الذي يقوم مبتتصل مبعلم الرتبية اإلسالمية

من املؤمل أن يستفيد متخذ القرار تعلقها به، و م الرتبية اإلسالمية و أمهية الدور الرتبوي واألخالقي ملعل
من مدخالت إعداد املعلم املهين  من نتائجه يف تفعيل ميثاق أخالقيات مهنة التعليم؛ لتكون مدخالً 

 .قوميه التقومي البنائي والعالجيوت
، ية ميثاق أخالقيات مهنة التعليمويف ضوء أمه الدراسة،يف ضوء النتائج اليت كشفت عنها و 

أبداه أفراد عينة الدراسة من أراء وملحوظات حول إجراءات تفعيل ميثاق أخالقيات مهنة التعليم وما 
إبذن هللا –، لعل من أبرز التوصيات اليت تسهم يات رفع مستوى تطبيق املعلمني لهابململكة وآل

 وأخالقياهتا،مهنته مت تطبيقها يف تعزيز انتماء املعلم لرسالته ورفع مستوى أدائه ومتثله لقيم  إذا-تعاىل
 .هذه من الدراسة وهي اجلانب اإلجرائي لالستفادة من

 : الدراسة ما يليأهم نتائـج وكانت 
تضح من املتوسط احلسايب العام الستجاابت املشرفني ومديري املدارس أهنم يرون أن مستوى ـ ا1

وعالقته بطالبه وعالقته  هاملهين،التعليم، وأداءانتمائه لرسالة ) األداء ملعلم الرتبية اإلسالمية من حيث
وهو قياس يقع يف الفئة الرابعة من املقياس  جيد،ابجملتمع وعالقته ابجملتمع املدرسي وعالقته ابألسرة( 

 اخلماسي.
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متيزه عن غريه من املعلمني  اإلسالمية واليتأبرزت الدراسة أهم اخلصائص والصفات ملعلم الرتبية ـ 2
 منها:واليت 

 نة يف املظهر اإلسالمي ملعلم الرتبية اإلسالمية. القدوة احلس -
 يدرسها.  اإلسالمية اليتأن يدرك أمهية مادة الرتبية  -
 أن يقتنع بدوره يف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية. -
بينت أبرز جوانب أمهية صياغة معايري لتقومي أداء املعلم يف ضوء ميثاق أخالقيات مهنة التعليم ـ 3

 منها:واليت 
ألهداف السياسة التعليمية وابلتايل فإن صياغة معايري منه  اامليثاق يدد واجبات املعلم وفقً أن  -

 التعليم.يسهم يف حتقيق أهداف 
أن صياغة معايري لتقييم األداء من امليثاق جيعل متثل هذه األخالقيات من األمور الالزمة على كل - 

 معلم.
إحصائية بني آراء مديري املدارس واملشرفني الرتبويني حول بينت أبنه ال توجد فروق ذات داللة ـ 4

 التعليمي.واملستوى  والتخصص، اخلربة، الدراسة:مستوى أداء معلمي الرتبية اإلسالمية وفقا ملتغريات 
 يلي:ما  وكانت أبرز توصيات هذه الدراسة

للبنني والبنات حتت  وكليات املعلمنياعتماد مقرر يكون من متطلبات التخرج يف كليات الرتبية ـ 1
 .ملهنة الرتبية والتعليم اا وعلميً يسهم يف إعداد املعلم سلوكيً  ميثاق أخالقيات مهنة التعليممسمى 

 وضع املعايري األخالقية والشخصية املناسبة لالختيار عند ترشيح املعلمني اجلدد.ـ 2
 .ميثاق أخالقيات مهنة التعليممنة مض ،مهنة التعليم الذي يرغب يف مزاولةمعلم ـ إقامة دورة أتهيللل3
تــوفري احلــوافز التشــجيعية املاديــة واملعنويــة الــيت حتســن مســتوى أخالقيــات مهنــة التعلــيم لــدى معلمــي ـــ 4

 الرتبية اإلسالمية.
تفعيـل دور املشـرف الرتبـوي للقيـام بتوعيـة اجملتمـع املدرسـي أبمهيـة متثـل أخالقيـات مهنـة العمل علـى ـ 5

 .ى املخرجات الرتبويةالتعليم وأثرها عل
 .ويؤدي حقها عظمتها،فيستشعر  رسالة،ـ أن يدرك أبنه صاحب 6
 .واملثل األعلى لطالبه مظهره اإلسالميسلوكه و قدوة حسنة يف  ـ أن يكون7
 .وجتنب كل ما خيل بدوره كمريبأن يسعى جاهًدا للمحافظة على شرف املهنة ـ 8
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 م(2013) ـ دراسة اخلالدي11

درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ) بعنوانال خليل حممد اخلالدي بدراسة قام الباحث مج
 .ومعلماهتا للتدريس البنائي(

وقد هدفت الدراسة إىل تقصي مدى ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا ملبادئ التدريس 
: اجلنس، واخلربة، واملؤهل ملتغريات بني متوسطات درجة املمارسة وفًقا البنائي، واختبار داللة الفروق

 العلمي، واملرحلة التعليمية، ولتحقيق هذه األهداف طبقت استبانة مكونة من 
ومعلمة، من معلمي الرتبية اإلسالمية يف مديرية  ( معلًما187) ( فقرة، على عينة مكونة من33) 

 .عمان اخلامسة
 وأشارت النتائج إىل ما يلي: 

 .ية اإلسالمية ومعلماهتا للتدريس البنائي كانت متوسطةـ أن درجة ممارسة معلمي الرتب1
ملتغري املؤهل العلمي، وذلك لصاحل املؤهل العلمي األعلى، ومل تظهر  ـ ظهرت فروق دالة احصائًيا2

 .فروق دالة بني متوسطات درجة املمارسة ملتغري اجلنس واخلربة واملرحلة التعليمية
 وأوصت الدراسة مبا يلي: 

مي ومعلمات الرتبية اإلسالمية على توظيف أفكار النظرية البنائية يف التعلم، خالل ـ تدريب معل1
 .عملية التدريس، وتوفري مناخات دراسية تسهل تطبيق املمارسات البنائية يف الغرف الصفية

 هـ(1428) ـ دراسة عقيل12
مية ابملرحلة الثانوية إسهامات معلم الرتبية اإلسال) عنواهناقام الباحث حسني بن صديق عقيل بدراسة 

 .يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية ومدري املدارس الثانوية مبكة املكرمة(
 وكان من أهم ما هدفت إليه الدراسة:

 .ـ إيضاح مفهوم الشائعات وبيان أضرارها على اجملتمع1
 .وأخطار الشائعاتـ التعرف على درجة إدراك معلم الرتبية اإلسالمية ملفهوم 2
 .ـ التعرف على مدى إسهام صفات ووظائف معلم الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الشائعات3
ـ التعرف على مدى إسهام معرفة معلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية لطالبه وخصائص منوهم 4

 .توكفية التعامل وإيصال املعلومات واحلقائق العلمية هلم يف مواجهة الشائعا
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وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، وتكون جمتمع الدراسة من مشريف الرتبية اإلسالمية إبدارة تعليم 
 .مكة املكرمة ومجيع مديري مدارس التعليم العام الثانوي مبكة املكرمة

 وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:
رحلة الثانوية للشائعات من حيث املفهوم، واألهداف، ـ أن درجة إدراك معلم الرتبية اإلسالمية ابمل1

 .واألخطار كانت بدرجة كبرية
ـ أن إسهام صفات معلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية ووظائفه يف مواجهة الشائعات كانت 2

 .بدرجة كبرية
هم وكيفية التعامل ـ أن إسهام معرفة معلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية لطالبه وخصائص منو 3

 .معهم وإيصال املعلومات واحلقائق العملية هلم يف مواجهة الشائعات
 هـ(1410) ـ دراسة الغامدي13

تنمية بعض كفاايت التدريس لدى معلم الرتبية ) بعنوانقام الباحث أمحد بن حممد قحنون بدراسة 
 .ة(اإلسالمية ابملرحلة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودي

وهدفت الدراسة إىل حماولة إاتحة الفرصة ملعلم الرتبية اإلسالمية لتنمية كفاايته التعليمية يف 
ظل الربامج احلديثة اليت هتتم ابجلهد الذايت للمعلم، وتقدر مبدأ الفروق الفردية وتتيح له فرصة 

اإلسالمية يف املرحلة  االستفادة من خصائصها ومميزاهتا، ومن هنا ميكن تقومي كفاءات تدريس الرتبية
الثانوية العامة ابململكة العربية السعودية بغية تنميتها لتحسني أداء املعلم بشكل يفي مبتطلبات منهج 

 .الرتبية اإلسالمية يف هذه املرحلة التعلمية
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مشلت قائمة بكفاايت التدريس الالزمة ملعلم الرتبية 

يف املرحلة الثانوية العامة ابململكة، وبطاقة مالحظة أداء املعلم يف أثناء عمله، وبرنمج  اإلسالمية
 .عالجي لتنمية بعض الكفاايت اليت كشفت بطاقة املالحظة عن ضعفها

 .وتكونت العينة من معلمي الرتبية اإلسالمية ابملنقطة الغربية: مكة املكرمة، جدة، الطائف

 سة:ومن أهم نتائج هذه الدرا
ــ التوصل إىل قائمة الكفاايت الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية العامة ابململكة العربية 1

السعودية واليت تتكون من مائة وإحدى وعشرين كفاية مصنفة على قسمني، أوهلا الكفاايت العامة 
 .ن وتسعني كفايةوتتكون من ثالثة وعشرين والكفاايت النوعية اخلاصة وتتكون من مثا
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ـ التوصل إىل بطاقة مالحظة أداء معلمي الرتبية اإلسالمية وتتكون من الكفاايت العامة والكفاايت 2
 .النوعية اخلاصة بفروع الرتبية اإلسالمية

التوصل إىل برنمج عالجي يقدم ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية العامة ابململكة العربية  ـ3
 .ممن مل ميكنوا من جمال الكفاايت العامة والكفاايت اخلاصة بتدريس القرآن الكرميالسعودية 

 (هـ1422) ـ دراسة أكرم14
دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية ) بعنوانبنت أمحد بن سعيد أكرم بدراسة  قامت الباحثة ُحبة

 أمناط التفكري لدى تلميذات الصف الثالث متوسط ابلعاصمة املقدسة(
وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية أمناط التفكري لدى  

 .تلميذات الصف الثالث متوسط ابلعاصمة املقدسة
 .واستخدمت الباحثة يف الدراسة املنهج الوصفي ملالئمته مع هذه الدراسة

 .رحلة املتوسطة( معلمة تربية إسالمية يف امل50) وكانت عينة الدراسة قد بلغت
 .واستخدمت الباحثة ألدوات الدراسة بطاقة مالحظة أداء معلمة الرتبية اإلسالمية

 وكان من أهم نتائج هذه الدراسة: لبطاقة املالحظة: 
 .( وأغلب املهارات غري متوفرة1,02ـ  2,40) ـ تراوحت مهارات التفكري العلمي بني1
 .( ومهارات هذا احملور متدينة جداً 1ـ  1,16) ـ تراوحت مهارات التفكري الناقد بني2
 .مل تتوفر ابلشكل املطلوب ( وأيًضا1 ـ 2,30) ـ تراوحت مهارات التفكري االبتكاري بني3
 .( وهي من املهارات املتدنية لدى املعلمات1,02ـ  2,34) ـ تراوحت مهارات التفكري التأملي بني4
 .( وهي من املهارات املتدنية أيًضا1,02ـ  2,32) ـ تراوحت مهارات التفكري االستنباطي بني5

 ويف ضوء النتائج: أوصت الباحثة بعدد من التوصيات من أمهها:
 .ـ االهتمام ابلنمو املعريف للمعلمات1
 .ـ عقد دورات تدريبية للمعلمات2
 .ـ أن هتتم برامج اإلعداد بتنمية التفكري لدى املعلمات3

 هـ(1419) ـ دراسة عسريي15
مدى وعي معلمي الرتبية اإلسالمية ) عنواهناعيسى بن علي بن يىي عسريي بدراسة قام الباحث 

ابألهداف العامة ملواد الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
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 االبتدائية يف مدينة مكة املكرمة(
سالمية يف املرحلة االبتدائية أبهداف وهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وعي معلمي الرتبية اإل 

 .مواد الرتبية االسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية
 وقد استخدم الباحث استبانة جلمع املعلومات امليدانية، وقد وزع على أفراد العينة البالغ عددهم

 .ة املكرمة، يعملون يف مكا تربوايً ( مشرفً 13) و ( معلًما462)
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات  وملعاجلة البيانت احصائًيا

 (.T) املعيارية، واختبار حتليل التباين أحادي االجتاه، واختبار
 وكان من أهم نتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:

ى وعي معلمي الرتبية اإلسالمية أبهداف مواد الرتبية ـ توجد فروق ذات داللة احصائية يف مد1
 .اإلسالمية بصورة عامة

ـ توجد فروق ذات داللة احصائية يف مدى وعي معلمي الرتبية اإلسالمية ابألهداف الدينية جبميع 2
 .فروعها

ة ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مدى وعي معلمي الرتبية اإلسالمية أبهداف مواد الرتبي ـ3
 .اإلسالمية جبميع فروعها ابلنظر إىل اختالف مؤهالهتم العلمية

ـ توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات استجاابت معلمي الرتبية اإلسالمية عن مدى 4
 .وعيهم أبهداف مواد الرتبية اإلسالمية وذلك ابلنظر إىل عدد سنوات اخلربة

اختالف استجاابت معلمي الرتبية اإلسالمية يف  ـ ال توجد فروق ذات داللة احصائية تشري إىل5
 .احلكومية وغري احلكومية( حول مدى وعيهم أبهداف مواد الرتبية اإلسالمية) املدارس

ضعف اطالع معلم الرتبية اإلسالمية( يف مقدمة املعوقات اليت أدت إىل ضعف وعي ) ـ كان عامل6
 .الميةمعلمي الرتبية اإلسالمية أبهداف مواد الرتبية اإلس

حتديد األهداف، وقلة  عدم) الرتبية اإلسالمية على عدة معوقات منهاق مشرفو ومعلمو وقد اتف
الدورات الرتبوية يف هذا الشأن، وعدم وجود كتاب معلم، وعدم وجود نشرات تربوية هبذا اخلصوص، 

 .وقصور دور املشرف الرتبوي واإلدارة املدرسية يف هذا الشأن

 عامة للدراسة قدم الباحث بعض التوصيات منها:وعلى ضوء النتائج ال
 .ـ إاتحة الفرصة للمعلمني إلكمال دراساهتم ورفع مستوى أتهيلهم العلمي1
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ـ ضرورة االستفادة من املعلمني ذوي اخلربة يف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية ملساعدة املعلمني األقل 2
 .خربة

وعية املعلمني هبذه األهداف ومتابعة الوعي بشكل ـ أن يضاعف املشرفون الرتبويني جهودهم يف ت3
 .مستمر

 .ـ أن هتتم اإلدارة املدرسية بتوعية املعلم هبذه األهداف واالرتقاء مبهنة التعليم بشكل عام4
 هـ(1427) ـ دراسة الكلثم16

إلسالمية بناء برنمج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبية ا) قام الباحث محد بن مرضي الكلثم بدراسة بعنوان
 .وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة "تصور مقرتح"(

برنمج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة وقد هدفت الدراسة إىل بناء 
يف دراسته ، ومشلت الدراسة عدة موضوعات، واستخدم الباحث ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة

املنهج الوصفي، كما استخدم يف التطبيق امليداين استبانة وضع فيها املقررات املقرتحة ومفرداهتا يف 
مساق اإلعداد الرتبوي، مث قام الباحث بتطبيق األداة على جمتمع الدراسة وهم أعضاء هيئة التدريس 

 .كليات املعلمنيبكليات الرتبية ابجلامعات السعودية وأعضاء األقسام الرتبوية يف  
( من قسم املناهج وطرق اعضوً  146) اعضوً  325واستجاب  اعضوً  515ومت التطبيق على 

عضواً( من قسم الرتبية وعلم  117) عضواً( من قسم الوسائل والتقنيات، و 60) التدريس، و
 .النفس

 وكانت من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
( مقررات 8) الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية، يتكون منـ التوصل إىل بناء برنمج مقرتح لإلعداد 1

( مقررات تقدم من قبل قسم 5) تقدم من قبل قسم الرتبية وعلم النفس يف مراكز إعداد املعلمني، و
 .( مقررات تقدم من قبل قسم الوسائل والتقنيات كذلك3) املناهج وطرق التدريس، و

  وأهم التوصيات ما يلي:
 

 .املقرتحة يف هذه الدراسة ضمن برنمج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية ـ وضع املقررات1
يف الربنمج الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية ابجلوانب التطبيقية يف كل املقررات  االهتمامضرورة  ـ2

 .املقدمة وعدم االكتفاء ابجلانب النظري
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 عالقة الدراسة احلالية هبا:حتليلها و الرتبية اإلسالمية، و التعليق على الدراسات السابقة املتعلقة مبعلم 
  ها: الباحث من ةاستفادو 

اليت تتعلق مبعلم الرتبية اإلسالمية، و مع الدراسات السابقة يف جزء منها تتفق دراسة الباحث احلالية ـ 1
سالمية يف وعددها ست عشرة دراسة، وذلك يف التأكيد على أمهية اإلعداد اجليد ملعلم الرتبية اإل

خمتلف جوانب اإلعداد قبل مزاولة مهنة التدريس، وتزويده ابملهارات والكفاايت واملواصفات اليت 
تعينه على أدائه املهين بشكل جيد، ألمهية جانب األداء املتميز ملعلم الرتبية اإلسالمية يف إجناح 

 .العملية التعليمية، وحتقيق أهدافها املنشودة
ات السابقة على أمهية استخدام املعلم ملبادئ التدريس الفعال لضمان جناحه ـ أكدت معظم الدراس2

 .واملهينيف أداء عمله الرتبوي 

ـ وضوح عدد من الكفاايت التدريسية الالزم توفرها يف معلم الرتبية اإلسالمية يف جماالهتا اخلمس من 3
 ( ودراسة الغامديم1996هـ/1416) م( ودراسة الغافري1995هـ/1415) خالل دراسة أابمني

 .هـ( وأن هذه الكفاايت تعد من املسلمات للمعلم املمارسة ملبادئ التدريس الفعال1410)
م( على أن ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية للتدريس البنائي 2013) ـ أكدت دراسة اخلالدي4

البنائية متوسطة، كما أوصت ذات الدراسة على توفري مناخات دراسية تسهل تطبيق املمارسات 
 .بشكل أفضل

م( ضعف  يف األداء العام للمعلمني واملعلمات يف 1996هـ/1416) أوضحت دراسة الغافريـ 5 
هـ( ضعف ممارسة 1419/1420) ممارسة كفاايت التجويد والتفسري، كما أكدت دراسة آل سليمان

 .معلمي الفقه ألساليب تدريس املقرر الدراسي

هـ( على أن نسبة كبرية من 1426) ودراسة هناريهـ( 1419/1420) ـ أكدت دراسة آل سليمان6
 .فقط وتلقني املعلوماتاملعلمني يعتمدون على أسلوب اإللقاء 

هـ( على أن إعداد الدروس وتنفيذها أكثر مهارة متوفرة 1422/1423) ـ أكدت دراسة الغامدي7
ارات لدى املعلمني، وهذا لدى املعلمني، لكن يف املقابل استخدام الوسائل التعلمية من أقل امله

يوحي أبن األسلوب املستخدم يف الغالب هو التلقني، الذي ياول الباحث يف هذه الدراسة اثبات 
 .مدى فاعلية أسلوب التعلم التعاوين بدل األسلوب التقليدي

و ـ كما أكدت الدراسة السابقة أن اجتاه املعلمني حنو التجويد واالبتكار متدنِّ وكذلك اجتاههم حن8
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 .العمل اجلماعي

هـ( على أن معلمي الرتبية اإلسالمية يدركون أمهية استخدام 1425) ـ أكدت دراسة الغامدي9
مصادر االطالع اخلارجي، لكن هذا اإلدراك غري مفيد إذ اثبتت نفس الدراسة على أهنم على عدم 

 .الدراية بكفية استخدام هذا االطالع
على تدين أدائه وعدم معرفته أبساليب  م بشكل كبري جًداارجي للمعلم يساهـ ضعف االطالع اخل10

 تنوع طرق التدريس، بل عدم معرفته أبهداف مواد الرتبية اإلسالمية كما أكدت دراسة عسريي
 .هـ(1419)

 .ُيضعُف أداء املعلم ية اإلسالمية أيًضاـ ضعف الدور الذي يقوم به مشرفو الرتب11
ق حملي ونطاق إقليمي، حملي كمكة املكرمة والرايض والباحة ـ مشل جمتمع الدراسات السابقة نطا12

 .عمان والعراق وإقليمي كالسلطنةوصبيا واخلرج ومخيس مشيط وتبوك والدمام 
 هـ( ودراسة اللقماين1432) هـ( ودراسة القحطاين1419) ـ أكدت دراسة آل سليمان13

وجود فروق ذات داللة م( عدم 2013) هـ( ودراسة اخلالدي1421) هـ( ودراسة عليّ 1430)
 .احصائية تعزى إىل سنوات اخلربة

ـ تعد هذه الدراسة على حد علم الباحث هي األوىل اليت مجعت بني بيان شخصية معلم الرتبية 14
والتعلم يف الصف الثالث الثانوي ملادة الفقه  واملقرر الدراسياإلسالمية يف املرحلة الثانوية ودوره 

 .التعاوين
 ج بعض الدراسات يف إبراز مشكلة الدراسة احلالية وأمهيتها واحلاجة إليها.ـ توظيف نتائ15
 ـ األهداف اليت سعت من أجلها الدراسات املتعلقة ابملعلم.16
 ـ دعم اإلطار النظري وإثرائه.17
مدى استخدام املعلمني السرتاتيجيات التدريس احلديثة عموًما والتعلم التعاوين على وجه ـ 18

 اخلصوص.
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 ور الثاين: الدراسات ذات العالقة مبنهج الفقه:احمل
 هـ(1430) ـ دراسة السلمي1

تطبيق معلمي الرتبية اإلسالمية مهارات  مدى) بعنوان بن فاحل السلمي حبثًا رعبد القادأجرى الباحث 
 .تدريس مادة الفقه للصف األول الثانوي يف مدينة جدة(
مة لتدريس مادة الفقه للصف األول الثانوي وقد هدفت الدراسة إىل حتديد املهارات الالز 

التنفيذ والتقومي( والتعرف على مدى تطبيق معلمي الرتبية اإلسالمية هلذه املهارات ) واملتصلة مبرحليت
من معلمي الرتبية اإلسالمية الذين يقومون بتدريس مادة  ًما( معل40) وتكونت عينة الدراسة من

جدة، وقد استخدم الباحث بطاقة املالحظة أداة لبحثه،  الفقه للصف األول الثانوي يف مدينة
وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجاابت 

رغم اختالف املؤهل العلمي، ووجود فروق ذات داللة  التقومي(ـ التنفيذ ) ملهارات تدريس مادة الفقه
التنفيذ ـ التقومي( يعود ) ة الدراسة ملهارات تدريس مادة الفقهإحصائية بني متوسطات االستجابة لعين

 .سنة 15سنة لصاحل أكثر من  15سنوات وأكثر من  5الختالف عدد سنوات اخلربة بني أقل من 
 هـ(1425) ـ دراسة احلبيب2

من  فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف الرفع) عنواهناقامت الباحثة ابتسام بنت صاحل احلبيب دراسة 
 .مستوى التحصيل يف مقرر الفقه اإلسالمي لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة التعليمية(

وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن فعلية خرائط املفاهيم يف الرفع من مستوى التحصيل  
يف مقرر الفقه اإلسالمي لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة، واستخدمت الباحثة يف 

 .راستها املنهج شبه التجرييبد
( بني متوسط درجات 0,05) وكان من نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

على حده وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية وكذلك  يق كاًل اجملموعتني يف مستوى التذكر والفهم والتطب
يف مستوى التذكر  ( بني متوسط درجات اجملموعتني0,05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

 .والفهم والتطبيق جمتمعة وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية
 

 هـ(1431) ـ دراسة الشهري3
مدى استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية ) بن حمي الشهري بدراسة عنواهنا عبد هللابن  نعبد الرمحقام 

 .للحاسب اآليل يف تدريس مادة الفقه يف املعاهد العلمية(
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ة إىل التعرف على مدى خلفية معلمي الفقه ابستخدام احلاسب اآليل يف وهدفت الدراس
املعاهد العلمية، ومدى توافر أجهزة احلاسب اآليل يف املعاهد العلمية، ومدى توافر الربجميات التعليمية 
املستخدمة يف تدريس مادة الفقه يف املعاهد، وكذلك التعرف على الصعوابت اليت تواجه معلمي الفقه 

 .استخدام احلاسب اآليل احلاسب يف املعاهد العلميةيف 
واتبع الباحث املنهج الوصفي وكانت أدوات الدراسة استبانة  ( معلًما20) وتكونت عينة الدراسة من

 وبطاقة مالحظة جلمع البيات وكانت نتائج الدراسة على النحو التايل: 
الربجميات املستخدمة يف تدريس مادة ـ أن مدى خلفية معلمي الفقه يف استخدام احلاسب اآليل و 1

 .الفقه يف املعاهد العلمية هي بدرجة متوسطة
ـ أن العقبات اليت تواجه معلمي الفقه يف استخدام احلاسب اآليل يف املعاهد العلمية هي بدرجة 2

 .متوسطة
 هـ(1424) ـ دراسة آل حممد4

 ستخدام شبكة املعلومات العامليةأثر ا) أجرت الباحثة جود بنت حممد سعد آل حممد دراسة بعنوان
اإلنرتنت( على حتصيل طالب الصف األول الثانوي يف وحدة احلج يف مقرر الفقه مبدارس اململكة )

 .األهلية مبدينة الرايض(
اإلنرتنيت( على التحصيل ) وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أتثري استخدام الشبكة املعلوماتية العاملية

( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي مبدارس اململكة 35) الدراسة منالدراسي، وتكونت عينة 
 .األهلية

( يف 0,05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجودومتثلت نتائج الدراسة يف 
متوسطات حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف وحدة احلج بني اجملموعة التجريبية اليت درست 

وبني اجملموعة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف املستوايت املعرفية األوىل من ابستخدام اإلنرتنت، 
التذكري والفهم والتطبيق( وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) تصنيف بلوم لألهداف

 ( يف متوسطات حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف 0,05) مستوى
رست ابستخدام اإلنرتنيت وبني اجملموعة اليت درست وحدة احلج بني اجملموعة التجريبية اليت د

ابلطريقة التقليدية يف جممل االختبار التحصيلي البعدي وتساوي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 
 .الزمن املستغرق لدراسة وحتقيق أهداف وحدة احلج يف مقرر الفقه للصف األول الثانوي
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 هـ(1421) ــ دراسة اجلهيمي5
 مدى اكتساب طالب الصف الثاين الثانوي) أمحد عبدالرمحن إبراهيم بدراسة عنواهناقام الباحث 

 .شرعي(مبدينة الرايض املفاهيم الفقهية املقررة()
 وهدفت الدراسة إىل:

شرعي( للمفاهيم الفقهية الواردة يف  ) ـ التعرف إىل مدى اكتساب طالب الصف الثاين الثانوي1
 .كتاب الفقه

شرعي( ) باب اليت قد تؤدي إىل ضعف اكتساب طالب الصف الثاين الثانويـ التعرف إىل األس2
 .للمفاهيم الفقهية الواردة يف كتاب الفقه

 .وقد قام الباحث إبعداد اختبار حتصيلي أداة للدراسة وتطبيقه على عينة الدراسة
 وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

شرعي( مبدينة الرايض للمفاهيم الفقهية املقررة عليهم ) نويـ إن اكتساب طالب الصف الثاين الثا
 .(%47) متدن ومنخفض حيث بلغ متوسط نسبة حتصيل الطالب يف االختبار التحصيلي

 

 هـ(1431) ـ دراسة التوجيري6
فاعلية برجمية وسائط متعددة مقرتحة لتدريس ) أجرى الباحث أمحد حممد التوجيري دراسة عنواهنا

قه العبادات لتالميذ املرحلة املتوسطة يف منقطة القصيم التعليمية وأثرها على بعض موضوعات ف
 .التحصيل العلمي واملمارسة العلمية لديهم(

وقد هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برجمية حتوي الوسائط املتعددة من نص وصوت وصور اثبتة 
ذ الصف األول املتوسط ومن مث ومتحركة لتدريس بعض موضوعات العبادات كالطهارة والصالة لتالمي

الوقوف على مدى فاعلية هذه الربجمية يف حتصيل التالميذ وممارستهم العلمية للموضوعات حمل 
 .الدراسة

 
مت  ( تلميًذا64) واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها

، وكانت أداة ( تلميًذا32) وضابطة وعددها، ا( تلميذً 32) تقسيمها إىل جمموعتني جتريبية عددها
 .الدراسة عبارة عن اختبارين أحدمها حتصيلي واآلخر عملي

 يلي:وكانت أهم نتائج الدراسة ما 
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( بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية 0,05) ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى1
صف األول املتوسط برجمية الوسائط املتعددة والضابطة يف القياس البعدي ملستوى حتصيل تالميذ ال

 .املقرتحة
ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف اختبار األداء 2

العملي البعدي وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست بعض موضوعات فقه العبادات بواسطة 
 .ةبرجمية الوسائط املتعددة املقرتح

 هـ(1427) ـ دراسة اجلهيمي7
فاعلية استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف ) إبراهيم دراسة عنواهنا نعبد الرمحأمحد  أجرى الباحث

 .تدريس مقرر الفقه وأثرها على التحصيل واالجتاه لدى طالب الصف األول الثانوي(
للصف األول الثانوي ابستخدام وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية تدريس مقرر الفقه 

اسرتاتيجية خرائط املفاهيم وأثرها على حتصيل الطالب الدراسي واحتفاظهم هبا واجتاههم حنو املادة، 
حيث مت اعداد مواصفات مقرتحة السرتاتيجية خرائط املفاهيم، واعداد اختبار حتصيلي من نوع 

م، كما مت اعداد مقياس لالجتاه لقياس اختبار من متعدد وذلك لقياس التحصيل واالحتفاظ ابلتعل
 .اجتاه الطالب حنو مادة الفقه

من طالب  طالًبا( 128) وقد مت تطبيق املنهج شبه التجرييب على عينة البحث والبالغ عددهم
الصف االول الثانوي، موزعني على مدرستني من مدراس البنني يف مدينة الرايض، حيث مت اختيار 

ائية، بعد ذلك مت اختيار فصلني بطريقة عشوائية للمجموعتني التجريبية، بلغ املدارس ابلطريقة العشو 
وهم من اكتملت بيانهتم ومل يصل منهم تسرب خالل فرتات تنفيذ  ا( طالبً 40) عدد طالهبا

التجربة، حيث مت تدريسهم بطريقة استخدام خرائط املفاهيم وذلك بعد تدريب املعلمني وتزويدمها 
ومن مث حتكيمها وتوزيعها على  ،كذلك تزويد الطالب، وقد مت بناء خرائط مفاهيمبدليل املعلم، و 

طالب اجملموعة التجريبية بعد االنتهاء من كل درس، يف حني مثل الفصلني اآلخرين اجملموعة 
وهم من اكتملت بيانهتم ومل يصل منهم تسرب خالل  ( طالًبا42) الضابطة، حيث بلغ عدد طالهبا

 التجربة، حيث مت تدريسهم ابلطريقة العادية التقليدية، وقد مت تطبيق االختبار التحصيليفرتات تنفيذ 
قبلي، بعدي عاجل، بعدي آجل( على اجملموعتني التجريبية والضابطة، بعد حساب معامل السهولة )

قبلي، بعدي( وقد مت التحقق من صدق وثبات ) والصعوبة والتمييز لالختبار وكذلك مقياس االجتاه
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 .أدوات الدراسة
 :وكانت أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0,01) إحصائية عند مستوى ذات داللةـ وجود فروق 1
التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي العاجل ككل لصاحل اجملموعة التجريبية، 

( بينما بلغت النسبة الكلية 71,77) اظ اجملموعة التجريبيةحيث بلغت النسبة الكلية الحتف
 .(51,04) للمجموعة الضابطة

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0,01) ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى2
التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي اآلجل ككل لصاحل اجملموعة التجريبية، 

( بينما بلغت النسبة الكلية 71,77) بلغت النسبة الكلية الحتفاظ اجملموعة التجريبيةحيث 
 .(51,04) للمجموعة الضابطة

 هـ(1421) ـ دراسة الرائقي8
دراسة حتليلية ألسئلة كتاب الفقه عنواهنا )محيد الرائقي بدراسة  عبد هللاقامت الباحث طالعة بنت 

 .توسط يف ضوء مستوايت بلوم لألهداف السلوكية(املقرر على طالبات الصف الثالث امل
 إىل:وقد هدفت الدراسة 

ـ التعرف على تصميم معيار يتم يف ضوئه حتليل أسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف 1
 .الثالث املتوسط

ـ الكشف عن مدى تضمن أسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف الثالث املتوسط ملستوايت 2
 .ل املعريف واجملال الوجداين واجملال املهاري لدى بلوم وزمالئهاجملا
ـ تقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات اليت ميكن أن تفيد يف جمال تطوير كتاب الفقه املقرر على 3

 .طالبات الصف الثالث املتوسط، واجملاالت األخرى املرتبطة بتدريسه
 
 

 هـ(1430) ـ دراسة الغامدي9
أثر استخدام املدخل املنظومي يف تدريس الفقه ) فريد بن على الغامدي بدارسة بعنوانقام الباحث 

 .على التحصيل الدراسي لدى طالب املرحلة املتوسطة مبدارس مكة املكرمة(
وقد هدفت الدراسة إىل بيان أثر استخدام املدخل املنظومي يف تدريس الفقه على التحصيل الدراسي 
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ملتوسط مبنطقة مكة املكرمة ولتحقيق هذا اهلدف مت إعادة صياغة حمتوى لدى طالب الصف الثاين ا
للمدخل املنظومي كما مت  خالل الفصل الدراسي الثاين وفًقا الفقه املقرر على الصف الثاين املتوسط

إعداد اختبار التحصيل الدراسي يف الفقه ومت إعداد دليل منظومي للمعلم كمعني له تدريس الفقه 
 .ل املنظوميوفقاً للمدخ

ولتجريب هذه األدوات مت اختيار عينة عشوائية من طالب الصف الثاين املتوسط من منطقة 
( 24) ( طالبًا موزعة على جمموعتني احدامها جتريبية واألخرى ضابطة بواقع46) مكة املكرمة عددها

نة للمعاجلة التجريبية للمجموعة الضابطة، وبتعريض هذه العي ( طالًبا22) للمجموعة التجريبية و طالًبا
وتطبيق اختبار التحصيل الدراسي يف الفقه عليها قبليًا وبعداًي توصل الباحث للنتائج اليت مت حتليلها 

ومعادلة كوهينلحجم األثر وتوصل الباحث إىل وجود فرق ذو داللة احصائيةعند  Tابستخدام اختبار 
يف اختبار التحصيل الدراسي يف الفقه بني طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة  0,05مستوى 

لصاحل اجملموعة التجريبية، كما تبني وجود حجم أثر مرتفع للمرتفع للمدخل املنظومي على التحصيل 
 .الدراسي لدى طالب الصف الثاين املتوسط مبنطقة مكة املكرمة

 هـ(1414) ـ دراسة أمحد10
بعض املفاهيم الفقهية  )تقومي بعنوانقامت الباحثة مسية بنت حممد بن صاحل بن أمحد بدراسة 

 .املكتسبة لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادي من كتاب الرتبية اإلسالمية بدولة البحرين(

وقد هدفت الدراسة إىل تشخيص واقع التدريس للرتبية اإلسالمية للصف الثالث اإلعدادي بدولة 
التحصيلي( وبعد حتكيمه والتأكد  )االختبار البحرين، وقد قامت الباحثة ببناء أداة هذه الدراسة وهي

إلعدادية بدولة البحرين بلغ من تلميذات املرحلة ا ه ومن مث تطبيقه على عينهمن صدقه وثباته مت جتريب
 .تلميذات 606عددهن 

 
 

 وقد توصلت الباحثة يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
 .(%18التذكر )ـ نسبة التمكن يف مهارة 1
 .(%42,2) التمكن يف مهارة الفهم ـ نسبة2
 .(%2,3) ـ نسبة التمكن يف مهارة التطبيق3
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 .(%11,8) ـ نسبة التمكن من جمموع املهارات بلغت4
 وأوصت الباحثة ببعض التوصيات واملقرتحات من أمهها ما يلي:

 .ـ أن تعد مقررات الرتبية اإلسالمية على أساس حاجات التلميذات1
 .نظيم دورات ملعلم الرتبية اإلسالمية الطالعه على ما جّد يف الساحة الرتبويةبت االهتمامـ ضرورة 2

وعالقة وما استفادوه الباحث منها وحتليلها التعليق على الدراسات السابقة ذات العالقة مبنهج الفقه، 
 الدراسة احلالية هبا:

واألماكن اجلغرافية اليت  ختتلف معظم الدراسات السابقة عن الدراسة احلالية يف بعض إجراءاهتا ـ1
 .أجريت فيها واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل معلوماهتا

هـ( على املهارات الالزمة لتدريس مادة الفقه املتعلقة مبرحليت 1430) اقتصرت دراسة السلميـ 2
 .التنفيذ والتقومي واستخدم الباحث بطاقة املالحظة أداة لبحثه

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف أكدات علىهـ( 1427) ـ( واجلهيميه1425) ـ دراستا احلبيب3
والطالب يف الصف األول  الرفع من مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املرحلة املتوسطة

 .الثانوي
هـ( حول خلفية معلمي الفقه ابستخدام للحاسب اآليل يف املعاهد العلمية 1431) دراسة الشهريـ 4

 .قه ابستخدام احلاسب اآليل متوسطةتائج أن خلفية معلمي الفوأظهرت الن
هـ( حول معرفة أتثري استخدام الشبكة املعلوماتية العاملية على التحصيل 1424) دراسة آل حممدـ 5

الدراسي، ومتثلت نتائج الدراسة يف إثبات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات 
بني اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الشبكة املعلوماتية حتصيل الطالبات يف وحدة احلج 

 .واجملموعة الضابطة
 

كانت حول التعرف على مدى اكتساب الطالب للمفاهيم الفقهية هـ(  1421) دراسة اجلهيميـ 6
 .الواردة يف كتاب الفقه املقرر للصف الثاين الثانوي

 .يت تؤدي إىل ضعف اكتساب الطالبـ كذلك يف نفس الدراسة التعرف على األسباب ال7
هـ( أكدت على ضرورة ابتكار برنمج جديد عبارة عن وسائط متعددة 1431) ـ دراسة التوجيري8

صوت وصورة ونص لتدريس موضوعات الفقه، وذلك لتسهيل فهم وإداك املعلومة وزايدة التحصيل 
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 .الدراسي
كتاب الفقه للصف الثالث املتوسط   هـ( الكشف على مدى تضمني أسئلة1421) ـ دراسة الرائقي9

 .الوجداين ـ املعريف ـ املهاري() ملستوايت بلوم
 .ـ كذلك يف نفس الدراسة تقدمي مقرتحات تطويرية لكتاب الفقه10
هـ( حول أثر استخدام املدخل املنظومي يف تدريس الفقه لطالب 1430) ـ دراسة الغامدي11

 .الصف الثاين املتوسط على التحصيل الدراسي
 

 :احملور الثالث: الدراسات اليت تناولت التعلم التعاوين
 م(2001) ـ دراسة حريري1

إدارة الصف أبسلوب التعلم التعاوين وأثره على ) قام الباحث هاشم بن بكر حريري بدراسة عنواهنا
 .حتصيل الطالب الدراسي(

إلدارة الفصل يف حتصيل الطالب الدراسي يف وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلم التعاوين 
مقررات العلوم واللغة اإلجنليزية والتاريخ واجلغرافيا واإلمالء والقواعد، وقد استخدم الباحث املنهج شبه 

 .التجرييب
من طالب الصف األول املتوسط يف إحدى املدراس األهلية  ا( طالبً 40) وتكونت عينة الدراسة من
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية  يف مدينة جدة، وأظهرت

والضابطة يف املستوى الدراسي للطالب يف املواد التالية: العلوم، واللغة اإلجنليزية، واإلمالء، والقواعد 
 .لصاحل اجملموعة اليت درست ابلطريقة التعاونية

 م(1998) ـ دراسة الدعيسي2
أثر التعلم التعاوين لدى طلبة املستوى الثاين ) علي الدعيسي بدراسة عنواهناقامت زهرة بنت عبد 

 .(الثانوي يف مادة الفيزايء بدولة البحرين
وهدفت إىل التعرف على أثر طريقة التعلم التعاوين يف تدريس مادة الفيزايء مقارنًة ابلطريقة التقليدية 

م ـ التطبيق ـ التحليل جمتمعة( واملهارات املخربية عند مستوايت التذكر ـ الفه) على التحصيل املعريف
 .ومنو االجتاهات حنو العمل املخربي لدى طلبة املستوى الثاين الثانوي

موزعني على أربع شعب يف مدرستني اثنويتني  ا وطالبةً ( طالبً 125) وتكونت عينة الدراسة من
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التجرييب حيث مت اختيار شبعة  للذكور واألخرى لإلنث، واستخدمت الباحثة املنهج شبه أحدمها
يف كل مدرسة ودرست الشعب التجريبية بطريقة التعلم التعاوين، بينما درست  وأخرى ضابطةجتريبية 

 .الشعب الضابطة ابلطريقة التقليدية، واستمرت التجربة ملدة مثان حصص صفية لكل شعبة
تنتاج قيمة املقاومة املكافئة لعدة واستخدمت الباحثة اختبار حتصيلي وبطاقة مالحظة لقياس مهارة اس

مقاومات متصلة على التوايل والتوازي من الرسم البياين والنتائج العملية من إعدادها، ولتحليل بيانت 
 وتوصلت الباحثة إىل النتائج التالية: (T)الدراسة مت استخدام اختبار 

 
لثاين الثانوي يف مادة الفيزايء ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل طالب وطالبات الصف ا1

 .تعزى لطريقة التدريس ولصاحل طريقة التعلم التعاوين
ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف منو االجتاهات حنو العمل املخربي لطلبة املستوى الثاين 2

 .الثانوي تعزى لطريقة التدريس
 م(1993) نعبد الرمحـ دراسة 3

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم ) دراسة بعنوان نعبد الرمحبن قامت الباحثة مدية بنت حسن 
 .التعاوين على حتصيل طالب املرحلة االبتدائية يف الرايضيات(

 وهدفت هذه الدراسة إىل ما يلي: 
ـ معرفة أثر التعلم التعاوين على حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية مع اختالف مستوايهتم التحصيلية 1

 .يف الرايضات
مرتفع، ) ـ معرفة أثر التعلم التعاوين على حتصيل التالميذ يف الرايضيات حسب مستوى التحصيل2

 .متوسط، منخفض(
مرتفع، متوسط، منخفض( الطالب الذين حققوا أكرب استفادة من ) ـ حتديد مستوى التحصيل3

 .طريقة التعلم التعاوين

، وجتريبية ا( تلميذً 45) ضابطة ضمت، قسمت إىل جمموعة ا( تلميذً 81) وبلغت عينة الدراسة
، وكانت الكسور العشرية هي الوحدة املقرر تدريسها، واملقياس حتصيل الطالب ا( تلميذً 36) ضمت

 .هلا
ومل تظهر نتائج الدراسة تفوق طالب اجملموعة التجريبية على مستوى التحصيل فقط بل على كافة 
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املتوسطني مث فادة من التعلم التعاوين مث املستوايت، وحقق طالب املستوى املنخفض أكرب است
 .املتوفقني

 م(2001) دراسة العمر ـ4
أثر استخدام التعلم التعاوين على حتصيل ) العمر بدراسة بعنوان زعبد العزيقام الباحث عمر بن 

 .طالب العلوم يف املرحلة اجلامعية(
ارنة ابلطريقة التقليدية على حتصيل وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين مق

طالب املرحلة اجلامعية للمفاهيم الفيزايئية واالحتفاظ هبا من خالل تنفيذ جمموعة من التجارب يف 
 .معمل الفيزايء

( بكلية 101فيز) ممن مت تسجيلهم يف مقرر الفيزايء ( طالًبا42) وقد تكونت عينة البحث من
ث املنهج شبه التجرييب وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار املعلمني يف الرايض، واستخدم الباح
 .حتصيلي من نوع االختيار من متعدد

وكانت نتيجة الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل املفاهيم أو االحتفاظ هبا بني  
 .اجملموعتني التجريبية والضابطة

 م(2002) دراسة املالكي ـ5
أثر استخدام التعلم التعاوين يف تدريس ) املالكي بدراسة بعنوان كامللعبد كما قام الباحث 

 .الرايضيات على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف الرايضيات واجتاهاهتم حنوها مبدينة جدة(
وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين مقارنًة ابلطريقة التقليدية على 

 .طالب الصف الثاين املتوسط يف الرايضيات واجتاهاهتم حنو مادة الرايضيات حتصيل
من مدرستني يف مدينة جدة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن  ا( طالبً 150) وتكونت عينة الدراسة من

 (T)اختبار اختبار حتصيلي ومقياس لالجتاهات من تصميم الباحث وحللت بيانت الدراسة ابستخدام
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس يف التحصيل أو  وقد أظهرت

 .االجتاه حنو مادة الرايضيات
 م(2001/2002) ـ دراسة محدان6

أثر استخدام التعلم التعاوين يف حتصيل تالميذ ) قام الباحث سيد بن السايح بن مدان بدراسة عنواهنا
 .مادة الفقه(الصف الرابع االبتدائي وأدائهم يف 
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وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلم التعاوين يف حتصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي 
 .وأدائهم يف مادة الفقه

وقد اختريت مدرستني إلجراء الدراسة، وكانت عينة الدراسة فصالن يف كل مدرسة األول كمجموعة 
 .( تلميًذا50) أفراد كل جمموعة ضابطة، والثاين كمجموعة جتريبية، وكان عدد

، ابإلضافة إىل بطاقة وبعدايً   اختبار حتصيلي مت تطبيقه قبلًياوبعد تطبيق أدايت الدراسة املتمثلة يف
 .مالحظة لقياس أداء التالميذ يف مقرر الفقه

 
ة وبعد حتليل نتائج الدراسة خلصت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعات التجريبي

واليت درست ابستخدام التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي، ابإلضافة إىل وجود ارتفاع مستوى 
 .األداء والدافعية والنشاط لدى التالميذ لتعلم املوضوعات الدراسية

 م(1998) ـ دراسة مسارة7
يف حتصيل أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين ) أجرى الباحث نواف بن أمحد مسارة دراسة عنواهنا

 .الطالب يف مبحث الكيمياء العامة العلمية للسنة اجلامعية األوىل يف جامعة مؤتة ابألردن(
طريقة اجملموعات ) وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر طريقتني من طرائق التعلم التعاونية

يف جامعة مؤتة  الصغرية، وطريقة اجملموعات الكبرية( على حتصيل طالب السنة اجلامعية األوىل
 .ابألردن يف مقرر الكيمياء العامة العلمية مقارنًة ابلطرائق التقليدية ومدى أتثري اجلنس يف ذلك

وطالبة هم طلبة السنة اجلامعية األوىل يف الكليات العلمية  ا( طالبً 219) وتكونت عينة الدراسة من
 .موزعني على ست شعب

ث مت االختيار العشوائي لشعبتني كمجموعة ضابطة واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، حي
والثانية درست ابلطريقة التقليدية وشعبتني كمجموعة جتريبية أوىل درست بطريقة اجملموعات الصغرية، 

بطريقة اجملموعات الكبرية، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار حتصيلي من نوع االختيار  درست
وحتليل التباين األحادي وحتليل التباين  (T)دراسة ابستخدام اختبارمن متعدد، ومت حتليل بيانت ال

 .الثنائي
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 وكان أبرز نتائج الدراسة ما يلي:
على حتصيل الطلبة تعزى إىل الطرائق املستخدمة يف التدريس لصاحل  اـ وجود فروق دالة إحصائيً 1

 .جمموعات التعلم التعاوين
 .للجنس ولصاحل اإلنثـ وجود فروق ذات داللة يف التحصيل تعزى 2
 م(1996) ــ دراسة حممد وعبدالعال8

فعالية ) حممد ومسرية بنت السيد عبدالعال بدراسة عنواهنا ععبد السميقام الباحثان مصطفى بن
 .استخدام التعلم التعاوين يف تنمية مهارة حل املشكالت لدى أطفال الرايض(

تقنية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات حل  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية استخدام
( طفل بروضة مصر اجلديدة، طبق فيها الباحثان اختبار 20) املشكالت، ومشلت عينة الدراسة

 (T)حتصيلي وبطاقة مالحظة قبلية وبعدية، وللتوصل لنتائج الدراسة استخدم الباحثان اختبار
 :وتوصلت الدراسة إىل

 .لية يف تنمية مهارات حل املشكالت لدى األطفالالتعلم التعاوين ذو فعاأن ـ 1
 م(1995) دراسة القبيل ـ9

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة ) قام الباحث فايز بن حممد القبيل بدراسة عنواهنا
 .الصف التاسع األساسي يف مادة اجلغرافيا مقارنًة ابلطريقة التقليدية(

ة أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف وقد هدفت الدراسة إىل معرف
 مادة اجلغرافيا مقارنًة ابلطريقة التقليدية، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية على التحصيل تعزى لطريقة التدريس، ولصاحل الطريقة التعاونية، 1
 .لكل من الذكور واإلنث

 .تعزى إىل اجلنس، ولصاحل اإلنث يف الطريقة التعاونية اود فروق دالة إحصائيً ـ وج2
 هـ(1429/1430) ــ دراسة األكليب10

فعالية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف ) قام الباحث مفلح بن دخيل السعدي األكليب بدراسة عنوانه
هارات التفكري الناقد لدى طالب تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف التحصيل الدراسي وم

 .الصف األول الثانوي(
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 وهدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف:
ـ التحصيل الدراسي يف مجيع املستوايت حسب تصنيف بلوم ورفاقه لألهداف املعرفية السلوكية 1

ل، الرتكيب، التقومي منفردة وجمتمعة( مث مجيع التذكر، الفهم، التطبيق منفردة وجمتمعة، التحلي) الستة:
املستوايت ككل يف اختبار التحصيل الدراسي، يف مادة احلديث والثقافة اإلسالمية لدى طالب 

 .الصف األول الثانوي
ـ االستنباط 4.ـ تقومي املناقشات3.ـ التفسري2.ـ معرفة االفرتاضات1) مهارات التفكري الناقد التالية:ـ 2
 (.جمتمعةاج منفردة أو ـ االستنت5
ـ تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف التحصيل الدراسي ومهارات التفكري الناقد، من حيث 3

( يف مادة احلديث والثقافة اإلسالمية 0,05) القيمة العلمية للداللة اإلحصائية عند مستوى داللة
 .لدى طالب الصف األول الثانوي

لوصفي املتمثل يف حتليل احملتوى، ابإلضافة إىل املنهج شبه التجرييب وفق وقد طبقت الدراسة املنهج ا
، ا( طالبً 24) ، والثانية ضابطة وعدد طالهباا( طالبً 24) تصميم جمموعتني األوىل جتريبية وعدد طالهبا

 .لكال اجملموعتني ومعلم واحدوكان ذلك يف مدرسة اثنوية واحدة، 
الباحث من بطاقة حتليل حمتوى ملواد الرتبية اإلسالمية، وحتضري  وتكونت أدوات الدراسة اليت أعدها 

كتايب للموضوعات حمل الدراسة حسب الطريقة التعاونية، ابإلضافة إىل إعداد اختبار حتصيلي من 
نوع االختيار املتعدد وفق مستوايت بلوم لألهداف املعرفية الستة يف املوضوعات حمل الدراسة كما مت 

، وممدوح حممد سليمان، ومت قد معبد السالرات التفكري الناقد املعد من قبل فاروق تطبيق اختبار مها
 .وبعدايً  اتطبيق االختبارين قبليً 

 وكانت أهم نتائج الدراسة:
( بني املتوسطات احلسابية لدرجات 0,05) ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى1

لضابطة يف اختبار التحصيل الدراسي البعدي يف طالب اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة ا
التذكري، والفهم، والتحليل، ابإلضافة إىل مستوايت األهداف ) مستوايت األهداف املعرفية التالية:

 .املعرفية الدنيا جمتمعة(
( بني املتوسط احلسايب لدرجات طالب 0,05) ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى2

 ة وطالب اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل الدراسي البعدي اجملموعة التجريبي
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التطبيق، والرتكيب، والتقومي( ) لصاحل اجملموعة التجريبية يف مستوايت األهداف املعرفية التالية:
ابإلضافة إىل مستوايت األهداف املعرفية العليا جمتمعة، وكذلك عند مجيع مستوايت األهداف املعرفية 

 .معة "االختبار ككل"السلوكية جمت
( بني املتوسطات احلسابية لدرجات طالب 0,05) ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية عمد مستوى3

اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي لصاحل اجملموعة 
ت، ابإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة التفسري، وتقومي املناقشا) التجريبية عند املهارات التالية:

 .إحصائية عند اختبار مجيع مهارات التفكري الناقد جمتمعة(
ـ وجود فعالية السرتاتيجية التعلم التعاوين مبستوى متوسط من حيث القيمة العلمية للداللة 4

ل الدراسي، ( يف مجيع مستوايت األهداف املعرفية السلوكية يف اختبار التحصي0,05) اإلحصائية عند
ومجيع مهارات التفكري الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية عند تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية 

 .لدى طالب الصف االول الثانوي
 هـ(1430/1431) ــ دراسة القحطاين11

 يف فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين) قام الباحث أشرف بن سعيد القحطاين بدراسة بعنوان
 .تنمية مهارات حتليل النص األديب لدى طالب الصف الثالث املتوسط(

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات 
حتليل النص األديب لدى طالب الصف الثالث املتوسط، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 

رييب املعتمد على تصميم اجملموعتني التجريبية والضابطة، وصمم لذلك عددًا من املنهج شبه التج
 .األدوات واملواد البحثية

وبعد أن أتكد الباحث من صدق أدوات الدراسة وثباهتا شرع يف تطبيقها على عينة الدراسة اليت 
متساويتني، ( طالب من طالب الصف الثالث املتوسط، مت تقسيمهم إىل جمموعتني 54) تكونت من

من األساليب واملعاجلات  ، وقد استخدم الباحث عدًداأسبوًعاحيث استمر التطبيق ثالثة عشر 
 اإلحصائية وصوالً إىل نتائج الدراسةالتالية:

( يف التحصيل البعدي ملهارات 0,001) ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة1
فاظ، العاطفة، األفكار واملعاين، الصور واخليال، لصاحل اجملموعة حتليل النص األديب املتعلقة مبجال األل

 .التجريبية



133 

( يف التحصيل البعدي ملهارات 0,001) ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة2
 .حتليل النص األديب جمتمعة لصاحل اجملموعة التجريبية

ة مهارات حتليل النص األديب، حيث بلغت قيمة ـ ارتفاع فاعلية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمي3
( وهي نسبة أتثري كبرية تشري إىل وجود داللة عملية لتطبيق %79) ( أي بنسبة0,79) حجم األثر

 .اسرتاتيجية التعلم التعاوين
ويف ضوء ما أسفرت عنه هذه النتائج توصل الباحث إىل جمموعة من التوصيات واالقرتاحات من 

 أبرزها ما يلي:
ضرورة العناية بتحديد املهارات اللغوية، واالنطالق من تلك املهارات يف تدريس اللغة، والسعي  ـ1

 .إلكساهبا الطالب
ـ ضرورة استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس اللغة العربية بصفة عامة وتدريس النصوص 2

ه االسرتاتيجية من تعاون األدبية بصفة خاصة لطالب الصف الثالث املتوسط، ملا ينتج عن هذ
 .ومشاركة إجيابية يف عملية التعلم

ـ دراسة فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات النقد األديب لدى طالب 3
 .املرحلة الثانوية

 هـ( 1423) ـ دراسة اجلهين12
طريقة التعلم التعاوين يف  أثر استخدام) قام الباحث خالد بن اليف بن فريج اجلهين بدراسة بعنوان

 .تدريس مادة الفيزايء على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين اثنوي ابملدينة املنورة(
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين مقارنًة ابلطريقة التقليدية يف تدريس 

ذكري والفهم والتطبيق جمتمعة وكل على حدة( عند مستوايت الت) مادة الفيزايء على التحصيل املعريف
 .والتحصيل املهاري لدى طالب الصف الثاين الثانوي

هم مجيع طالب  ا( طالبً 74) واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، وطبق دراسته على عينة عددها
 .هـ1422/1423الصف الثاين الثانوي طبيعي يف اثنوية القدس ابملدينة املنورة للعام االدراسي

درست بطريقة التعلم التعاوين  ا( طالبً 29) حيث قام الباحث بتقسيمهم إىل جمموعة جتريبية مكونة من
 .درست ابلطريقة التقليدية ا( طالبً 45) وجمموعة ضابطة مكونة من

قبلي وبعدي( من نوع االختبار من متعد من إعداد ) وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار حتصيلي
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 .حتليل بيات الدراسة ابستخدام حتليل التباين املصاحب الباحث ومت
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

ا يف التحصيل املعريف البعدي بني متوسط اجملموعة التجريبية عدم وجود فروق دالة إحصائيً  ـ1
 .ومتوسط اجملموعة الضابطة عند مستوى التذكر بعد ضبط التحصيل القبلي

يف التحصيل املعريف البعدي بني متوسط اجملموعة التجريبيةومتوسط  اإحصائيً  ـ وجود فروق دالة2
 .اجملموعة الضابطة عند مستوى الفهم بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية

يف التحصيل املعريف البعدي بني متوسط اجملموعة التجريبية  اـ عدم وجود فروق دالة إحصائيً 3
 .لضابطة عند مستوى التطبيق بعد ضبط التحصيل القبليومتوسط اجملموعة ا

يف التحصيل املعريف البعدي بني متوسط اجملموعة التجريبية ومتوسط  اـ وجود فروق دالة إحصائيً 4
التذكر والفهم والتطبيق جمتمعة( بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل ) اجملموعة الضابطة عند مستوايت

 .اجملموعة التجريبية
 لى نتائج الدراسة قدم الباحث جمموعة من التوصيات من أبرزها ما يلي:وبناًء ع

ـ توصية أقسام اإلشراف والتدريب الرتبوي يف إدارات التعليم إبدخال الطرق احلديثة إىل املدارس 1
 .وخاصًة طريقة التعلم التعاوين

 .ـ عقد دورات تدريبية ودروس منوذجية للمعلمني يف التعلم التعاوين2
اء املزيد من الدراسات ملعرفة أثر طريقة التعلم التعاوين بنماذجها املختلفة على حتصيل الطالب ـ إجر 3

 .مستوايهتا، ومقارنتها بطرق التدريس احلديثة األخرى واملهاري مبختلفاملعريف والوجداين 
وعالقة حث منها ما استفادوه الباحتليلها و و التعليق على الدراسات السابقة، املتعلقة ابلتعلم التعاوين 

 الدراسة احلالية هبا:
من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة، املتعلقة ابلتعلم التعاوين تتضح عدة أمور وهي كما 

 يلي:
ـ فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين يف زايدة التحصيل الدراسي مقارنًة ابلطريقة التقليدية على 1

 النحو اآليت:
وهي  اسات فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين يف زايدة التحصيل الدراسيأ ـ أظهرت عشُر در 

 مسارة)م( و2001محدان)و (م1993عبدالرمحن)م( و1998الدعيسي)م( و2001حريري) دراسة
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 (هـ1423اجلهين)وهــ( 1429األكليب)( وم1995القبيل)م( و1996حممد وعبدالعال)م( و1998
 .هـ(1430القحطاين) و

م( عدم فاعلية استخدام 2002املالكي) م( و2001العمر) ظهرت دراستان فقط مها دراسةأ .ب
 .طريقة التعلم التعاوين يف زايدة التحصيل الدراسي

 ـ فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين يف خمتلف املراحل الدراسية:2 
 .م( يف املرحلة اجلامعية1998مسارة) فدراسة

 .هـ( يف املرحلة الثانوية1423اجلهين) هـ( و1429األكليب ) م( و1998الدعيسي) ودراسة
( يف املرحلة م1995القبيل ) هـ( و1430القحطاين) م( و2001حريري) بينما كانت دراسة

 .املتوسطة
 .م( فكانتا يف املرحلة االبتدائية2001محدان) م( و1993عبدالرمحن) أما دراسة

 .ة رايض أطفالم( يف مرحل1996حممد وعبدالعال) وكانت دراسة
 .فيما كانت الدراسة احلالية يف املرحلة الثانوية

 ـ فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين يف املواد الدراسية املختلفة:3
الدراسية أظهرت عشر دراسات من الدراسات السابقة فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين يف املواد 

 جنليزية، والتاريخ، واجلغرافيا،اإلالعلوم، واللغة لثقافة اإلسالمية، و اللغة العربية، واحلديث وااآلتية: 
 .واألدب والرايضيات، والفقه، والكيمياء، والفيزايء

 ـ الدراسات املتفقة يف املادة واملتباينة يف النتيجة:4
األكليب ) م( و1998الدعيسي) أظهرت ثالثة دراسات يف الفيزايء نتيجتني خمتلفتني فدراسة

يف التحصيل الدراسي، ـ( يف املرحلة الثانوية أثبتت فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوين ه1429
مل تثبت ذلك، وهذا مما يزيد من عمل الباحث يف املرحلة اجلامعية م( 2001العمر) بينما دراسة

 .إلثبات نتيجة التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي
 بقة:ـ الذكور واإلنث يف الدراسات السـا5

حممد ) م( و1998مسارة) م( و1998الدعيسي) الدراسات السابقة اهتمت ابلذكور عدا دراسة مجيع
 .م( فهي بني الذكور واإلنث1996وعبدالعال
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 ـ تقسيم عينة الدراســات السابقة:6
 (، عدا دراسةوضابطة جتريبية) ينة الدراسة إىل جمموعتنيالدراسات السابقة قسمت ع مجيع

 .م( إىل ست جمموعات1998مسارة) م( إىل أربعة جمموعات ودراسة1998الدعيسي)
 

 ـ املنهج املتبع يف الدراسـات السـابقة:7
 .ةقائم على نظام اجملموعات التجريبية والضابطاستخدمت الدراسات السابقة املنهج شبه التجرييب ال

 
 :ـ جمتمع الدراسات السابقة8

املدينة املنورة والرايض طاق إقليمي، حملي كمكة املكرمة و نمشل جمتمع الدراسات السابقة نطاق حملي و 
 .وجدة وإقليمي كالبحرين واألردن ومصر

 التعليق العام على مجيع الدراسات السابقة:
صيل التعلم التعاوين يف التحاستخدام الوقوف على مدى فاعلية من هذه الدراسة هو ـ اهلدف 1

 .مبدينة جدة يالدراسي ملادة الفقه ابلصف الثالث الثانو 
ـ تتشابه الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث بعض اإلجراءات املتبعة يف معاجلة 2

يف تصميم منهج هذه الدراسة،  بعض املتغريات، وقد استفاد الباحث من اطالعه على هذه الدراسات
 .دوات املستخدمةواأل

تطوره، وأبرز علماء األمة، واألئمة أصحاب  ـ ذكرت هذه الدراسة نبذة وحملة عن الفقه ونشأته3
 .السابقة م(2001محدان ) شتهرة وهذا ما مل تذكره دراسةاملذاهب األربعة امل

البيانت، نوعت األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة ما بني االختبار التحصيلي جلمع تـ 4
 .أو حتليل التباين، وبطاقة مالحظة (T)واختبار

 .استطالع تحصيلي القبلي والبعديستخدمة يف هذه الدراسة: االختبار الـ األدوات امل5
سابقة طريقة التعلم التعاوين يف تدريس مقررات دراسية خمتلفة، وأثبتت ـ استخدمت يف الدراسات ال6

 .فاعليتها يف التحصيل الدراسي، ويف مراحل خمتلفة

 .الدراسة احلالية وهو شبه التجرييبـ استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف اختيار منهج 7
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الدراسة،  هذه اتبعها لتحقيق أهدافتناول الباحث يف هذا الفصل إجراءات الدراسة امليدانية اليت 
، وعينتها، وحدودها وأدواهتا هاوتصميمالدراسة،  ك وصف األسلوب الذي اتبعته يفومشل ذل

 وفيما يلي تفصيلها على النحو التايل:، ااملستخدمة، ومتغرياهت
 

 :نهج البحث: مأوالً 
ة احلالية وبعض كتب مناهج بعد االطالع على األحباث والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراس

، التجرييبشبه  هو املنهج دراسةال هذهل ناسبج املاملنهالبحث يف الرتبية، توصل الباحث إىل أن 
و فاعليته يف ين التعلم التعاو  أثردراسة هي و  ،دراسة حالةأن البحث قائم على  وذلك ابعتبار

ا استخدم الباحث يف هذه الدراسة التحصيل الدراسي ملادة الفقه يف الصف الثالث الثانوي، ولذ
 العسافيعرف هذا املنهج و تصميم القياس البعدي جملموعتني احدمها ضابطة واألخرى جتريبية 

 .هو تطبيق عامل معني على جمموعة دون أخرى ملعرفة ما يدث من أثر"( أبنه "306ص م،1995)
هدف إىل دراسة أتثري متغري "أن هذا املنهج ي (177هـ، ص1425) ويف هذا يرى القحطاين وآخرون

مستقل يتم ضبطه والتحكم فيه على جمموعة جتريبية، مث يتم إجراء التجربة على جمموعتني ضابطة 
وجتريبية، ويدخل على اجملموعة التجريبية املتغري املستقل الذي تتم دراسة أثره على هذه اجملموعة من 

 ."اخالل مقارنة اجملموعتني الحقً 
 

 

 تصميم البحث:: ااثنيً 
واجملموعة  الختبار تساؤل الدراسة قام الباحث بتصميم اجملموعات املتكافئة، اجملموعة التجريبية

طبًقا لالختبار القبلي الذي أجراه الباحث الضابطة وذلك من خالل اختيار جمموعتني متماثلتني، 
املتغري ) لعامل التجرييبطبق الباحث يف هذه الدراسة اعلى اجملموعتني التجريبية والضابطة، مث 

اسرتاتيجية التعلم التعاوين على اجملموعة التجريبية دون اجملموعة الضابطة، مث املستقل( املتمثل يف 
املتوصل إليها يف التحليل، يف البعدي، حسب النتائج  ق بني اجملموعتني بعد االختبارالحظ الفر 

 .172صفحة 
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 إجراءات البحث:: ااثلثً 
 جمتمع البحث:

مجيع مفردات الظاهرة اليت مت اختيار ( أن جمتمع البحث يعين "163هـ، ص1426)  عبيداتبني
 .العينة منها ابلفعل"

وتكون جمتمع البحث من مجيع طالب الصف الثالث الثانوي بنني_ مبدارس دار الذكر األهلية_ 
ي مدارس تتوفر فيها مجيع وه عليم جبدة، واليت أعمل هبا معلًمامبدينة جدة التابعة لإلدارة العامة للت

اإلمكانيات الالزمة من قاعات واسعة ومعامل إىل آخره، والطالب هم املسجلني يف الصف الثالث 
 .ا( طالبً 140) هـ والبالغ عددهم1438هـ/ 1437الثانوي للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 عينة الدراسة:
( 132م، ص2005عبيدات وآخرون) ، ويعرفهايعد اختيار عينة الدراسة من اخلطوات املهمة للبحث

أبهنا" جزء من جمتمع البحث األصلي، خيتارها الباحث أبساليب خمتلفة، وتضم عددًا من األفراد من 
 .اجملتمع األصلي"

من ابإلمجال  اطالبً  140واشتملت عينة البحث يف الدراسة للمجموعتني التجريبية والضابطة على 
انوي يف مبدارس دار الذكر األهلية من عدد فصول الصف الثالث الثطالب الصف الثالث الثانوي 

ا حدمهنة البحث عشوائًيا إىل جمموعتني افقد مت تقسيم عي وعليههذه املدرسة وهي ستة فصول، 
مت إجراء االختبار و جتريبية مكونة من سبعني طالًبا واألخرى ضابطة ومكونة أيًضا من سبعني طالًبا، 

مث استبعد من  وقسمت العينة عشوائًيا حىت مينح اجلميع فرًصا متساوية،ليهم، القبلي مث البعدي ع
 اطالبً  24للعينة الضابطة و اطالبً  24)طالًبا منهم  48طالًبا لتتكون العينة النهائية من  92 اجملموعتني

 .للعينة التجريبية(
القصدية( واليت يقول عنها ) وإلجراء التجربة هلذه الدراسة اختريت هذه املدرسة ابلطريقة العمدية

( "إن هناك من يسمي هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة، أو االختيار 99ص م،1989) العساف
متثل جمتمع اليت ابخلربة وهي تعين أن أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك 

نة اليت ألخذ العي واليت يعمل هبا معلًماوقد اختار الباحث مدرسة دار الذكر الثانوية األهلية  .البحث"
لتوفر البيئة التعليمية املناسبة واليت متكن من تطبيق هذا النوع من التعلم  جتري عليها الدراسة قصًدا

 .احلديث
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، وبعد تدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام التعلم ث على كل منهما اختبار قبلي أوالً وطبق الباح
يها االختبار البعدي، وأما اجملموعة الضابطة فدرست ابلطريقة التقليدية، التعاوين طبق الباحث عل

وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة مت االختبار البعدي على اجملموعتني لقياس األثر الذي أحدثه املتغري 
 .التجرييب )التعلم التعاوين(

 
 :البحث حدودا: رابعً 

 جدةمبدينة دار الذكر األهلية مدارس طالب  من ينةع على الدراسة هذه قستطب :املكانية احلدود •
 . بنني() الصف الثالث الثانوي

 .الثانوي الصف الثالث طالب :البشرية احلدود •
، من مقرر الفقه للصف الثالث الثانوي وحدة الطالق وما يتعلق به من األحكام املوضوعية: احلدود •

 ـ بنني ـ 
 وتفاعل التعاوين التعلم عن املتوفرة البيانت وحتليل دراسة يف ملتوقعةا الزمنية لفرتةا الزمانية: احلدود •

 اجلامعي العام خالل الفقه حصة يف الدراسية القاعة يف الطالب
 .هـ1438 /هـ1437

 
 

 : أدوات الدراسة:اخامسً 
 تحصيلي القبلي والبعدي يف وحدة الطالق وما يتعلق به من أحكامالختبار االقام الباحث ابستخدام 

 .أداًة للبحث، وطبق الباحث االختبار للمجموعتني التجريبية والضابطة
 وتضمنت املتغريات يف هذه الدراسة على ما يلي:

 ضبط املتغريات:
 .تعترب هذه املرحلة من املراحل املهمة يف البحث العلمي يف خمتلف العلوم سواًء اإلنسانية أو الطبيعية

("هو حصر املتغريات اخلارجية ذات 308ص م،1989) افالعسويقصد بضبط املتغريات كما يذكر 
األثر على التجربة عدا املتغري املستقل، وذلك هبدف عزهلا ملنع أثرها يف النتيجة، أو تثبيتها للتأكد من 

 .توفرها لدى اجملموعتني على حد سواء"
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بد من وبعد االطالع على أدبيات البحث العلمي، وجد الباحث أن هناك بعض املتغريات ال 
ضبطها، وهي اليت قد تؤثر على املتغري التابع وهو التحصيل الدراسي، إن مل يتم ضبطها، وذلك من 

 أجل إرجاع األثر الناتج إىل املتغري املستقل وهو التعلم التعاوين، وقد مت ضبط املتغريات التالية: 
 :: املتغري املستقلأوالً  •

(" السبب أو املدخل الذي يتوقع 46ص م،1984) نالشعراوي وآخرو واملتغري املستقبل كما عرفته 
 يف هذه الدراسة طريقة التدريس وهي مبستويني: يوه ."اجديدً  اأو يدث شيئً  اأن يدث أثرً 

 .ةأ/ طريقة تعاوني
 .يةب/ طريقة تقليد

 : املتغري التابع:ااثنيً  •
ثري املتغري هو املتغري الذي ينتج عن أت( "245ص م،1992) وهو كما عرفته عبيدات وآخرون

 .املستقل"
وما يتعلق به من ، وحدة الطالق الفقهمادة يف الدراسي لطالب الصف الثالث الثانوي تحصيل وهو ال
 .التذكر والفهم والتحليل والتطبيق والرتكيب والتقومي() ، وذلك عند كل  من مستوىأحكام

 
 

 ـ اجملموعات التجريبية:1

  
 
 

 ـ اجملموعات الضابطة:2
 
 
 

 (5)رقم شكل 
 

طريقة التعلم: التعلمبنظام 
 المجموعات التعاونية

( طالب في 5إلى 4) 
 .المجموعة

 
 اختـبار بعدي

 

 
 اختـبار قبلي       

 
 اختـبار بعدي

 
 اختـبار قبلي

 

 

طريقة التعلم: الطريقة 
 .التقليدية المعتادة
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 تصميم الدراسة 
 

 .حجم اجملموعة التعاونية أربعة إىل مخسة طالب للمجموعة الواحدة •

 اجلنس: •

ذكور أو إنث( أو كالمها ولكن مجيع أفراد العينة يف هذه ) ال شك أن جنس العينة إما أن يكون
لعربية السعودية يفصل بني الدراسة هم من التالميذ الذكور فقط، وذلك ألن نظام التعليم يف اململكة ا

 .ىخر ث، ولكل جنس مدارس مستقلة عن األالذكور واإلن

 العمر:  •

لدى إدارة املدرسة، وجد الباحث أن  الرمسيةبعد االستقصاء عن أعمار أفراد العينة من السجالت 
العمر  عند تطبيق هذه الدراسة، وهبذا يكون عاًما18بية والضابطة يبلغ متوسط أعمار العينتني التجري

 .متساوي
 اخلربات السابقة: •

ليس من بني أفراد العينة يف اجملموعتني طالب سبق هلم أن درسوا هذا املوضوع، وابلتايل ال يوجد أتثري 
 .عن خلفية سابقة يف موضوع البحث على النتائج نتج

 البيئة:  •

د على ذلك أن راعى الباحث تكافؤ اجملموعات من حيث املستوى االقتصادي واالجتماعي ومما ساع
من الطالب يعيشون يف أحياء متقاربة يف مشال مدينة جدة وبقرب من مدرسة دار الذكر عينة  94%

الدراسة، وهلذه األحياء نفس الثقافة والعيشة االقتصادية األمر الذي جيعل من شأنه تقارب املستوى 
 .االجتماعي واالقتصادي بني عينة الدراسة

 :التأكد من تكافؤ اجملموعتني •

لضمان التكافؤ بني اجملموعتني مت تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على طالب اجملموعتني لتحديد 
ذلك ابلتفصيل يف اجلدول  مستوايهتم، وقد ظهر التكافؤ بني اجملموعتني يف التحصيل ومت توضيح

 التايل:
 بطة( التجريبية والضا) ( داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني4) جدول رقم
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 يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي:

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

درجات

الحرية
قيمة"ف"

قيمة

"ت"

الداللة

االحصائية

الفرقبين

المتوسطات

الحسابية

2404.2523.2التجريبية

0.4672.018.085.012.0

2491.2450.2الضابطة

 

فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية اعاله أنه ال توجد  ن االختبار القبلييتضح م •
 .والضابطة

عشرة حصة لتغطية املوضوعات املراد تناوهلا، واستمرت  أربعةقام الباحث بتقسيم الدروس بواقع  •
 .بعض الدروس من حصة والبعض اآلخر من حصتني شهرينعملية التدريس 

 .سه إبجراء التجربة على اجملموعاتقام الباحث بنف •

 راء وتنفيذ جتربة البحثاإلعداد إلج •
 فيما يلي عرض إلجراءات هذه املرحلة:

 : اختيار مواضيع دروس البحث :أوالً 
بعد االطالع على حمتوى املقرر الدراسي ملادة الفقه للصف الثالث الثانوي وجد الباحث أنه يتوي 

الطالق وما يتعلق به من  وحدة)الثالث الثانوي، ومت اختيار  على عدة وحدات مهمة للطالب الصف
 ولألسباب التالية: (حكاماأل
، فمن الضروري يف ـ أمهية وحدة الطالق ملا تتضمنه من أحكام مهمة قد جيهلها العديد من الناس1

أبمور األسرة هذه املرحلة العمرية للطالب تعُلم األحكام الشرعية املتعلقة ابلطالق وتوعيتهم وتثقيفهم 
واحلرص على التمسك ابلشمل وعدم االستهانة مبوضوع الطالق، وجعله مشاعًة للهروب من مشاكل 

 .احلياة الزوجية
 .ـ ترسيخ مفهوم األسرة الناجحة وتنميته2
ارع احلكيم واالقتداء ابهلدي النبوي الشريف، يف كيفية ل املشكالت الزوجية عن طريق الشــ ح3

 .، قبل وصلها إىل الفصل ابلطالقالتعامل مع األسرة
الطالق ة وبقربه من الطالب الحظ مشكالت ـ خربة الباحث يف تدريس مواد الرتبية االسالمي4
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 .املنتشرةبني أسر الطالب
وحدة الطالق على العديد من املوضوعات اليت تتطلب تنمية مهارات التفكري العليا واصدار ـ حتتوي 5

 .األحكام
ب الطالق وحماولة عالجها والتقليل من معدالت الطالق املرتفعة يف اململكة ـ بيان ملعظم أسبا6

العربية السعودية حسب إحصاءات وزارة العدل ابململكة املنشورة يف صحيفة الرايض بتاريخ: األحد 
 على النحو التايل:هذه اإلحصائية ( وكانت 16932العدد ) م2014نوفمرب  2 /هـ 1436حمرم  9

 

 إحصائيات الطالق مبناطق اململكة العربية السعودية: (5) جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2014املصدر: وزارة العدل، اململكة العربية السعودية                                        
 حتديد اجملموعات التجريبية والضابطة:: ااثنيً 

وفصل  ،4/الثالثوفصل الصف  ،1/ثثالالصف الفصل  عشوائًياالستة  من الفصولاختري ـ 1
 .اجملموعة التجريبية لواليمث، 6/الصف الثالث

مثلوا ، 5، وفصل الصف الثالث/3، وفصل الصف الثالث/2الصف الثالث/فصل الفصول ابقي ـ 2
 .اجملموعة الضابطة

 .والضابطة التجريبية موعتنيثلني للمجالفصول الستة ممطالب اخُترب مجيع ـ 3
على  واجملموعة الضابطة عينة اجملموعة التجريبية انية طالبمث من كل فصل عشوائًيااختري ـ 4

 :التايلالنحو 
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 ( وصف عينة البحث من حيث أعداد الفصول ورموزها وعدد الطالب:6) جدول رقم
 

 رمز الفصل المجموعة
العدد قبل 
 االستبعاد

بعد  المستبعدين
 االختبار

العدد بعد 
 االستبعاد

 التجريبية

3/1 23 15 8 

3/4 25 17 8 

3/6 22 14 8 

 24 46 70 ــــــ ــوعـالمجم

 

 رمز الفصل المجموعة
العدد قبل 
 االستبعاد

المستبعدين بعد 
 االختبار

العدد بعد 
 االستبعاد

 الضابطة

3/2 22 14 8 

3/3 23 15 8 

3/5 25 17 8 

 24 46 70 ــــــ المجمـــوع

 

الب، ط 70ثل اجملموعة التجريبية ، مياطالبً  140ضح أن حجم عينة البحث من اجلدول السابق يتـ 5
 .طالب 70اجملموعة الضابطة ميثل و 
 46مجيع فصول اجملموعات التجريبية والضابطة بواقع من  اطالبً  92مت استبعاد بعد اجراء االختبار ـ 6

 .طالب من كل جمموعة
 
 24موعة التجريبية، وطالب يف اجمل 24، منهم اطالبً  48ـ تكون العدد النهائي لعينة البحث من 7 

 .يف اجملموعة الضابطة اطالبً 
 : التحصيلي بناء االختبارخطوات : اثلثًا

يف الدراسات  تقومي، وأكثرها استعمااًل وشيوًعايعد االختبار التحصيلي من أهم أدوات وطرق ال
ب يف اكتشاف مدى التقدم الذي أحرزه الطاليف ضوء أهداف حمددة لغاية وهي  ويستعمل الرتبوية،

 .موضوع ما، وذلك بعد مدة معينة



146 

ومبا أن االختبار التحصيلي هو األداة األنسب واألشهر للحصول على نتائج دقيقة وواضحة 
تساعد على اختاذ قرار ميكن الوثوق به؛ فقد استخدمه الباحث هنا للوقوف على مستوى التحصيل 

ومت بناء  قبل إجراء التجربة وبعدها،عند الطالب يف املستوايت الستة للمجال املعريف عند بلوم، 
، وقد اختار الباحث االختبار على ضوء حتليل احملتوى وحتديد األهداف السلوكية لكل مستوى

 ألهنا تتميز ابآليت: االختيار من متعدد() ة املوضوعيةاألسئل
 .ـ يتم تصحيحها بطريقة موضوعية واضحة1
 .تقيس مدى قدرة الطالب على التفكري ـ2
 .حتتمل إال صواب أو خطأ وال جمال الجتهاد املعلم يف التصحيحـ ال 3
 .ـ سهلة للطالب4

 وإعداد االختبار التحصيلي قام الباحث ابلتايل:من أجل صياغة و 
 _ اهلدف من االختبار:1
يف الدروس موضع التحصيل الدراسي  وتنميةالطالب حتصيل مستوى هدف االختبار إىل قياس ي

وتطبيقها وتركيبها يف مستوايت التذكر واستحضار املعلومة وفهمهما وحتليلها  وحدة الطالق() التجربة
يف جمموعتني جتريبية  ، وذلك خالل مقارنة التحصيل الدراسي للطالبعلى الواقع وتقومي ذلك كله

 .وضابطة

 مستوايت اجملال املعريف:_ 2
يف م التعاوين من خالل حصص التعلاملستوى التحصيلي للطالب  تنميةعمل الباحث على 

، والفهم، والتطبيق، والتحليل، التذكر) بلومصنيف املستوايت الستة للمجال املعريف السلوكي حسب ت
 والرتكيب، والتقومي( حسب التعاريف التالية:

،  ويعين قدرة الطالب على اسرتجاع املادة اليت سبق وأن تعلمها، وهو أدىن مستوايت التعلم :التذكر
عداد واألرقام، وذاكرة األشياء واملوضوعات كاستحضار األحداث االجتماعية كذاكرة استحضار األ

 .استحضار الكلمات أو اجلمل والتارخيية، والذاكرة اللفظية سواءً 
 .يستخدم ملستوى التذكر من األفعال: يذكر، يعدد، يسمي، ينسبميكن أن و 

حبيث يستطيع املتعلم التعبري عنها ويعين قدرة الطالب على إدراك أو هضم املادة التعليمية،  الفهم:
 .معىن الفهم التفسري والرتمجة ويندرج حتتبطريقة ختلف عما عرض عليه أثناء دراسته هلا، 
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 .يستخدم ملستوى الفهم من األفعال: يشرح، يعلل، يلخص، يعطي أمثلةميكن أن و 

وعلمية ومفاهيم وحقائق ويعين قدرة الطالب على ممارسة ومتثيل ما تعلمه من أحكام شرعية  التطبيق:
 .ومبادئ وقواعد وقيم واجتاهات يف مواقف جديدة غري املوجودة يف الدرس

 .يطبق، يستخرج، يربهنجيهز، ويستخدم ملستوى التطبيق من األفعال: 

تفكيك املادة التعليمية إىل مكونتها وعناصرها األولية واألساسية، ويعين قدرة الطالب على  التحليل:
 .بني تلك املكونت وفهم العالقة

 .يستخدم ملستوى التحليل من األفعال: يصنف، يستنبط، يللميكن أن و 
ويعين قدرة الطالب على جتميع العناصر واألجزاء مع بعضها البعض لتكوين مادة علمية يف  الرتكيب:

 .شكل جديد، ومبعىن آخر عملية ابتكار شيء جديد

 .ل: يؤلف، يشكل، يصمم، يضعيستخدم ملستوى الرتكيب من األفعاميكن أن و 
ويعين قدرة الطالب على إصدار األحكام الكيفية والكمية حول قيمة احملتوى العلمي، أو التقومي: 

 .السلوك أو األعمال أو األفكار
 .، يربهن، ينتقد، يقيمن األفعال: يصدر حكًمايستخدم ملستوى التقومي مميكن أن و 

 _ حتليل احملتوى:3
وعلى إثر  قام الباحث بتحليل حمتوى الدروس يف وحدة الطالقداد االختبار من أجل التخطيط وإع

، وتعني الوزن النسيب لعناصر احملتوى وذلك إبعداد قائمة ذلك مت إعداد مواصفات االختبار
 :ابملوضوعات اليت تتضمنها الوحدة املدروسة كما موضح يف اجلدول التايل
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 :دد احلصص والوزن النسيب للحصصالطالق وع ( املوضوعات اخلاصة بوحدة7) جدول رقم
 الوزن النسيب عدد احلصص املوضوع الدرس
 %14.7 1 حكم الطالق األول
 %14.7 1 شروط الطالق الثاين
 %3.14 2 أنواع الطالق الثالث
 %14.7 1 احلكمة من حترمي الطالق البدعي الرابع

 %3.14 2 ألفاظ الطالق اخلامس
 %14.7 1 بةالطالق ابلكتا السادس
 %14.7 1 حديث النفس ابلطالق السابع
 %14.7 1 تعليق الطالق الثامن
 %3.14 2 أنواع املطلقات التاسع
 %3.14 2 أسباب الطالق وآاثرها  العاشر

 %100 14 ـوعاجملمــ
 

مستوايت متفاوتة ما بني السهل م مستوى األسئلة إىل ينقسمستوايت فقرات أسئلة االختبار:_4
 .سط إىل الصعباملتو و 

 .مت رصد درجة لكل فقرة جييب عليها الطالب إجابة صحيحة درجات االختبار:_ 5
 حتديد الزمن املناسب لالختبار: _ 6

مت حساب زمن االختبار عن طريق حساب الزمن الذي استغرقه أول طالب انتهى من اإلجابة على  
دقيقة وحساب الزمن الذي استغرقه آخر  36وهو مبقدار يف العينة االستطالعية كامل أسئلة االختبار 

 دقيقة، مث حساب متوسط الزمن كالتايل: 46طالب وهو مبقدار 
 
 دقيقة 
  

 .دقيقة (1) خصص لتوزيع أوراق أسئلة االختبارـ 7
إعطاء الطالب فرصة لقراءة التعليمات قبل البدء يف االختبار مع مراعاة عدم احتساهبا ضمن زمن  ـ8

 .االختبار

          36+46   =  82  =41 
             2              2      

 زمن االختبار=
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 :جدول املواصفاتبناء :ًعاراب
وهو عبارة عن خمطط املهمة يف بناء االختبار التحصيلي،  اخلطواتمن يعد بناء جدول املواصفات 

تفصيلي يتم فيه ربط احملتوى الدراسي ابألهداف التعليمية السلوكية وحتديد الوزن النسيب املناسب 
الغرض املطلوب وبذلك يقق ا املختلفة، لكل من املوضوعات الدراسية واألهداف السلوكية مبستوايهت

 :التوازن يف االختبار، وجلدول املواصفات فوائدوهو 
 .تغطية مجيع املوضوعات اليت مت تدريسها ويتم فيها االختبار التحصيلييقق الشمول العادل يف ـ 1
مجيع  جيرب املعلم أو واضع االختبار على توزيع األسئلة على خمتلف موضوعات املادة وعلىـ 2

 .االختبار التحصيلي اجليد يتطلبهالذي  الصدقالختبار بذلك ليعطي األهداف السلوكية و 

حسب األمهية ابلشكل املناسب و عندما توزع األسئلة يف اجلدول  فعليع وزنه الـ يعطي لكل موضو 3
 .يف تدريسها استغرِّقالنسبية هلا وحسب الزمن الذي 

ا وامهال الدنيا منه كيز علىوعدم الرت السلوكية ايت األهداف جبميع مستو  ـ يلزم املعلم ابالهتمام4
 .العليا أو العكس

يف أمان إذا راجع مجيع حمتوى االختبار، إذ أنه جبدول املواصفات ال بد أن أييت الطالب  جيعلـ 5
 .عليه شيء مما راجعه

د املوضوعات وعلى لذلك قام الباحث ببناء جدول املواصفات واألوزان النسبية لالختبار والذي يد
وقد مت إعداد جدول املواصفات لالختبار يف صورته ضوء تلك األهداف اليت يسعى لتحقيقها، 

 :التالية
 .ـ حتديد املوضوعات الدراسية اليت يتم قياس التحصيل فيها1

 .199فحة ص (2) كما يف امللحق رقم  .ومدى حتققها لدى الطالب ـ حتديد األهداف اإلجرائية2

 .الوزن النسيب لألهداف السلوكية املراد حتققها لدى الطالبـ حتديد 3

 .ـ حتديد عدد احلصص الالزمة لتدريس كل موضوع4
 .ـ حتديد الوزن النسيب ملوضوعات الدراسة5
 .ـ حتديد العدد الكلي ألسئلة االختبار6
 .ـ حتديد عدد األسئلة يف كل موضوع7

اختبار  (5رقم ) لحقاملكما يف   ة االختيار من متعددمن أسئل( فقرة 30) والنهائي ـ العدد اإلمجايل8
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 .209الدراسة يف صورته النهائية صفحة 

 مالحظات مهمة:
بعض مستوايت  ال يوجد سؤال يف موضوع ما يف ـ ليس ابلضرورة أن تعبأ كل احلقول فأحيانً 1

 .األهداف وخاصًة املستوايت العليا
 .هذه األوزان تقديرات تقريبية وليست دقيقة ـ توجد كسور عشرية يف األوزان النسبية ألن2

 

 مستوايت األهدافو  التحصيلي جدول مواصفات االختبار( 8) جدول رقم 

 املوضوع الدرس
 ايت املعرفيةاملستو 

النسبة  اجملموع
 التقومي الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر املئوية

 عدد الفقرات

68.16 5 1 ـ   3 1 حكم الطالق األول
% 

 %33.3 1  ـ    1 شروط الطالق الثاين

68.16 5 1 ـ  1 1 2 أنواع الطالق الثالث
% 

احلكمة من حترمي الطالق  الرابع
 %33.3 1  ـ    1 البدعي

33.13 4  ـ   1 3 ألفاظ الطالق اخلامس
% 

 %33.3 1  ـ    1 الطالق ابلكتابة السادس
 %33.3 1  ـ   1  حديث النفس ابلطالق السابع
 %33.3 1  ـ 1    تعليق الطالق الثامن

66.26 8  ـ 1  4 3 أنواع املطلقات التاسع
% 

 %10  3  ـ 2  1  هاوآاثر الطالق أسباب  العاشر
 %100 30 2 ـ 4 1 11 12 اجملموع
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 : وصدقه : ضبط االختبارـًاخامس
 ـ الصدق الظاهري: 1
مدى مالءمته للغرض الذي وضع من أجله، ظهر ويلطبع اب يف الشكل العام لالختبار النوعهذا ثل ميو 

واللغة  الختبار على عدد من املختصني يف الشريعةوميكن التأكد من هذا النوع عند عرض الباحث ا
كما ،يف صورته املبدئيةوفحصه  للتأكد من صالحيته( 197) (صفحة1) كما يف ملحق رقم  العربية

 أيهم فيما يلي:( ومت طلب ر 205) ( صفحة4) ملحق رقميف 

والتقومي وتنمية  والرتكيب والتحليلمناسبة االختبار لقياس مهارات التذكر والفهم والتطبيق  •
 .التحصيل الدراسي

 .سالمة الصياغة اللغوية لالختبار •

 .مدى مناسبة االختبار لألهداف •

 .سالمة اخليارات املعطاة لإلجابة •

 .سهولته وصعوبته •

 .لتحسني االختبار إضافة أو حذف ما يرونه مناسًبا •

 .التنسيق واإلخراج النهائي لصفحات لألسئلة •

 وقد أبدى احملكمون عدداً من املالحظات ووجهات النظر حول االختبار وكانت حول النقاط التالية:
 .( فقرة30) إىل زايدة عدد األسئلةاقرتح بعض احملكمني  •

سؤال  ة يف أسئلة اختيار من متعدداقرتح بعض احملكمني إعادة النظر وتغري بعض اخليارات املعطا •
 .6ـ 4ـ 3رقم 

 ( ورقم3) ورقم (2) رقماملقالية وسؤال الصواب واخلطأ وهي: حذف األسئلةكذلك اقرتح بعضهم  •
حتتمل االجتهاد ( مزاوجة وهي أسئلة 2) وسؤال رقم( ألهنا أسئلة مقالية6) ( ورقم5) ( ورقم4)

وضع االختبار يف صورته و ومتت التعديالت ة، قد تكون غري منضبطة ودقيق ايل إجابتهاوابلت
كما يف من أسئلة االختيار من متعدد،   ،( فقرة30) وتكون من النهائية على ضوء آراء احملكمني

 .(209) ( صفحة5) ملحق رقم
 .(6) ( من السؤال رقموكان مازًحا) حذف كلمة •

 ـ الظهار ـ الطالق(  اإليالء ـ الرضاع) ( إىل5) تغيري اخليارات املعطاة يف السؤال رقم •
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 ـ الطالق(  العتقـ  الرضاعـ  الزكاة) من بداًل 
 .إلشارة إليه سابًقاوقد استفاد الباحث من اقرتاحات بعض احملكمني فيما متت ا •

 .( فقرة من أسئلة االختيار من متعدد30) أصبح إمجايل أسئلة الدراسة مكون من •
 :(املنطقي) احملتوىـ الصدق 2

أمهية جودة متثيل مفردات االختبار للمادة املراد قياسها، ويعترب هذا النوع ذو  ويظهر هذا من خالل
هذه توزيع االختبار على و ابلنسبة لقياس التحصيل، ويتم على حتليل األهداف املراد قياسها، 

( 163)( صفحة8) جدول رقمكما يف وبناء جدول األوزان  املعرفية ابلنسبة لكل موضوع،  املستوايت
 :التايل األهدافتوايت وجدول مس

 

 ( توزيع أسئلة االختبار على مستوايت األهداف9) جدول رقم
 المجموع أرقــام األسئلة في االختبار التحصيلي المستوى

النسبة 
 المئوية

 %40 12 27، 22، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 7، 5 التذكر
 %67.36 11 30، 29، 26، 24، 23، 20، 19، 18، 12، 2، 1 الفهم

 %34.3 1 25 التطبيق
 %34.13 4 21، 6، 4، 3 التحليل
 ـ ـ ـ التركيب
 %65.6 2 28، 8 التقويم

 %100 30 ــوعالمجمـــــــ
 

يهدف تعكر القياس احلقيقي للسمة اليت  خلو درجات االختبار من األخطاء اليتوهو الثبات:
عينة  من خارج ا( طالبً 25) مكونة من على عينة استطالعية اً ر ختبالقياسها، وقد أجرى الباحث ا

 هبدف:الدراسة 
 .ـ التعرف على مدى وضوح االختبار وتعليماته1
 .ـ التعرف على الزمن املناسب لإلجابة على أسئلة االختبار2
 وبعد االختبار وجد الباحث التايل:ـ 3
ات تدل على حيث مل يبد الطالب أي مالحظ كانت واضحة جًدا  االختبار وأسئلتهأن تعليمات  •

 .(202) ( صفحة3) التعليمات كما هي موضحة يف ملحق رقمغموض يف 
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 .دقيقة 41الزمن املناسب لإلجابة على أسئلة االختبار هو  •

 
 اإلحصائية:األساليب                                    

 لطبيعة الدراسةب اإلحصائية املناسبة من األسالي اللوصول إىل نتائج الدراسة استخدم الباحث عددً 
 ، ومن هذه األساليب:بعد التحقق من توفر مجيع الشروط

 

 :: املتوسط احلسايبأوالً 
ويستخدم إلجراء عمليات املقارنة بني الدرجات جملموعيت الدراسة يف االختبار لقياس املستوى 

 ملعادلة التالية:( اب97م،ص1993) وآخرون ، وميكن حسابه كما أورد ابمشموسالتحصيلي
 
 
 
 
 
 

 : االحنراف املعياري:ااثنيً 
( 74م،ص1999) القرين وآخرونهو نوع من املتوسط الحنراف القيم عن متوسطها، حيث يشري 

أبنه" املدى الذي تشتت أو تنحرف به درجات أفراد اجملموعة الواحدة عن متوسطها احلسايب، ويتم 
 ابستخدام املعادلة التالية:احلصول على قيم االحنراف املعياري 

 
 2ن(-س) مج                                   

 ن                                        
 
 
 
 

 حيث إن:

 .االحنراف املعياريع= 

 .= جمموع مربعات احنراف القيم عن متوسطها احلسايب 2م(-س) مج=
 .اتعدد القيم أو الدرجن= 

 .املتوسط احلسايبم= 

 .جمموع القيم أو الدرجات اخلام مج س=
 .ـات اخلامعدد القيم أو الدرجـن= 

 مج س   
 ن     

 م=
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ًً ًـ اثلث  Test: اختبار اًً

طة استعان الباحث مبعادلة لتحديد الفروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضاب
(  366م،ص1991) أبو حطب وصادقيوضحها ت املستقلة، وهي كما ( للمجموعاT) اختبار

 كالتـايل:
 2م–1م                                     

 ت= 
 22ع 2+ ن21ع 1ن                      

  2- 2+ ن1ن         
 
 .إىل متوسطي اجملموعتني على التوايل 2، م1حيث يرمز م 
 .جمموعة على حدةإىل عدد أفراد كل  2، ن1ن
 .إىل االحنراف املعياري لكل جمموعة 2، ع1ع

 

 : حتليل التباين املصاحب:رابًعا
( "لضبط أتثري املتغريات اليت قد يصعب ضبطها والتحكم 198م،ص2009) شرازوهو كما قال 

 .فيها؛ بسبب ظروف التجربة، أو ملعرفة أتثريها، أو للحد من أتثريها"
 تصحيح االختبار:

صحيحة حبيث يعطي لكل فقرة  الباحث،ح االختبار ابستخدام مفتاح تصحيح صممه مت تصحي
مفتاح تصحيح ملحق كما يف .( درجة30) درجة واحدة فقط، والدرجة العظمى يف االختبار تكون

 .(216) ( صفحة6) رقماالختبار 
 

 

 
 
 

1         1   
 

 2ن1ن

+ 
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 رابعل الــــالفص 
 

 نتائج الدراسة 
 عرضها ومناقشتها وتفسريها

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



156 

 حتليل البيانت
: 

وتفسريها، اليت مت التوصل إليها ابإلضافة إىل مناقشتها يتناول الباحث يف هذا الفصل عرض النتائج 
 .ومقارنتها ببعض نتائج الدراسات السابقة

تنمية يف  التعاوينالتعلم  استخدام اسرتاتيجيةوملا كان اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على أثر 
يف وحدة الطالق وما يتعلق به من أحكام و  الثانوي لصف الثالثاب ملادة الفقه تحصيل الدراسيال

الدراسة حسب تصنيف بلوم )التذكر، هذه مجيع األهداف املعرفية املتاحة يف دروس  من خالل
اسة من خالل املقارنة بني حتصيل جمموعيت الدر ، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي(

 فروض الدراسة على النحو التايل: و  سؤالقام الباحث بعرض النتائج يف التجريبية والضابطة، 
 الفرضية األوىل:

( بني متوسطي درجات االختبار القبلي 0.05ـ ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند املستوى )1
 بني طالب اجملموعة التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة.

 ، على النحو التايل:حقق من هذه الفرضية وفق نتائج االختبار القبليجرى الت
 :للمجموعتني التجريبية والضابطة القبليالتحصيلي : نتائج االختبار أوالً 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل اإلحصائي للمجموعات

 المتوسط الحسابي العدد المجموعات
االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 0.456 2.236 25.042 24.000 المجموعة التجريبية

 0.510 2.501 24.917 24.000 ضابطةلالمجموعة ا
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بني  (0.05)احصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة أظهرت نتائج االختبار القبلي أنه ـ 1
، التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل القبليمتوسطي درجات طالب اجملموعة 

 .وهذا يعين تكافؤ أداء اجملموعتني التجريبية والضابطة
يبية بلي بني اجملموعتني التجر يف االختبار الق للعينتني (T) الختبار صحة الفرض مت استخدام اختبارـ 2

 .اعاله والضابطة كما يتضح من التحليل يف اجلدول
 الفرضية الثانية: 

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0.05ـ توجد فروق ذات داللة احصائية عند املستوى )3
ت بطريقة التجريبية اليت درست ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين واجملموعة الضابطة اليت درس

 التقليدية العادية عند االختبار البعدي.
 جرى التحقق من هذه الفرضية وفق نتائج االختبار البعدي، على النحو التايل:

 
 
 
 

 
 لعينتني مستقلتنيـ  Tـ اختبار

 

اختبار لفين 
للتجانس بين 

 العينتين
 اختبار  ـT ـ للتساوي بين متوسط عينتين  

 الداللة ف
 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الفروق بين 
 المتوسطات

بين الفرق 
 الخطأ

فترة الثقة عند 
 المستوى
95% 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 1.503 1.253- 0.685 0.125 0.856 46.000 0.183 0.401 0.720 حالة تساوي التباين 

حالة عدم تساوي 
 التباين

    0.183 45.434 0.856 0.125 0.685 -1.254 1.504 
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 : نتائج االختبار التحصيلي البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة:اثنًيا
 
 
 
 
 

 

بني متوسطي  (0.05) توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوىأظهرت نتائج البحث أنه ـ 1
درجات طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين وطالب اجملموعة 

 .دي لصاحل اجملموعة التجريبيةالضابطة الذين درسوا ابلطريقة التقليدية يف اختبار التحصيل البع
للعينتني يف االختبار البعدي بني اجملموعتني التجريبية  (T)الختبار صحة الفرض مت استخدام اختبارـ 2

 .والضابطة كما يتضح من التحليل يف اجلدول اعاله
 ي بلغـ يتضح من التحليل يف اجلدول اعاله أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف االختبار البعد3
 .(92.3) ( مبقدار33.25) ( بزايدة عن اجملموعة الضابطة اليت بلغت25.29)

أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطي الدرجات بني اجملموعتني التجريبية يعين وهذا 
 .والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية

 التحليل اإلحصائي للمجموعات

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 0.173 0.847 29.250 24.000 المجموعة التجريبية

 0.477 2.334 25.333 24.000 المجموعة الضابطة

 
 

 ـ  لعينتين مستقلتين Tاختبار ـ

 

اختبار لفين 
للتجانس بين 

 العينتين
 اختبار ـ T ـ للتساوي بين متوسط عينتين

 الداللة ف
 ةقيم
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الفروق بين 
 المتوسطات

الفرق 
بين 
 الخطأ

فترة الثقة عند 
 المستوى
95% 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 4.937 2.896 0.507 3.917 0.000 46.000 7.727 0.003 9.966 حالة تساوي التباين 

حالة عدم تساوي 
 التباين

    7.727 28.953 0.000 3.917 0.507 2.880 4.953 
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اسرتاتيجية التعلم التعاوين تطبيق  ـ تقودن النتيجة السابقة إىل أن حجم أتثري العامل املستقل وهو4
( حيث تعد قيمة مؤثرة مما يشري إىل وجود 92.3) دراسي قد بلغالتحصيل على العامل التابع وهو ال

 .داللة عملية الستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي
 

 التعليق على نتائج الدراسة:

إىل عدم إجراء االختبار القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد الدراسة هذه توصلت نتائج ـ 1
يف اختبار التحصيل الدراسي القبلي بني ( 0.05) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

ويفسر هذا بتكافؤ بني اجملموعتني التجريبية  .ضابطةلطالب اجملموعة التجريبية وال املتوسطات احلسابية
 .يس له داللة احصائية مؤثرةوالضابطة مع فارق ل

إىل وجود بعد إجراء االختبار القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة ـ كما توصلت نتائج الدراسة 2
يف اختبار التحصيل الدراسي البعدي لصاحل اجملموعة  (0.05) عند مستوىفروق ذات داللة احصائية 

النتيجة تتفق هذه الدراسة مع ما  وهبذهتعاوين، خدام اسرتاتيجية التعلم الاليت درست ابستالتجريبية 
عبد و م( 1998)الدعيسيو م( 2001) حريريوهي دراسة  السابقة بعض الدراسات توصلت إليه

القبيل و م( 1996) وعبدالعالحممد و م( 1998)مسارة و م( 2001)محدان و  م(1993) الرمحن
 .هـ(1430)القحطاين و هـ( 1423)اجلهينو هــ( 1429)األكليبو م( 1995)
أظهرت نتائج مجيع هذه الدراسات وجود فروق ذات داللة احصائية بني التدريس بطريقة التعلم ـ 3

يف التحصيل الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت  التعاوين والتدريس ابلطريقة التقليدية اإللقائية
املراحل والسنوات درست ابستخدام التعلم التعاوين، على اختالف مستوايت األهداف املعرفية و 

  .املواد الدراسية اليت تناولتها تلك الدراساتو 
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 مناقشة النتائج
: 

مدى  مايتناول الباحث يف هذا اجلزء ملخًصا للبحث واإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة وهو: 
ب الصف فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسي ملادة الفقه لطال

 الثالث الثانوي؟
 Controlولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بتصميم البحث بطريقة التصميم التجرييب املسمى )

Group Traditional والذي يعتمد على تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني احدامها جتريبية واألخرى )
ل املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية ضابطة، ويتم عرض اجملموعتني الختبار قبلي وبعدي مع ادخا

 .فقط
وقام الباحث بتطبيق اخلطوات الدراسة على ما سبق ذكره ابلقيام بتقسيم اجملموعات عشوائًيا إىل 

( طالًبا ابإلمجال، درست اجملموعة التجريبية 140جتريبية وضابطة بلغ عدد عينات اجملموعتني )
، ودرست الضابطة ابستخدام الطريقة التقليدية اإللقائية وطبق ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين

على اجملموعتني االختبار القبلي مث البعدي، وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست 
ابستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين مما يتضح التأثر ابستخدام املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية، 

التعاوين ابستخدام اسرتاتيجية ثبات فاعلية التعلم تكون اإلجابة على التساؤل الرئيسي هي:  وهبذا
 .لطالب الصف الثالث الثانوي التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي ملادة الفقه

وخيلص البحث احلايل إىل هذه النتيجة، وهي ما تؤيده معظم الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال 
 .ثر التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل الدراسيملعرفة أ
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 امسل اخلــــالفص
 

 التوصيات
 اخلــــامتة
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 :الدراسة توصيات
يف تنمية بناًء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين 

يف وحدة الطالق وما يتعلق به من أحكام و  الثانوي لثالثابلصف ا ملادة الفقهالتحصيل الدراسي 
من خالل مجيع األهداف املعرفية حسب تصنيف بلوم، )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، 

وعليه فإن الباحث يوصي  ،صت إليهاللنتائج اليت خلُ  اوفقً  اميكن عرض توصياهت والرتكيب، والتقومي(،
 :يلي مبا
ملا فيها من رفع من مستوى التحصيل  لتعلم التعاوين يف التعليم، نظرًااتيجية اتفعيل اسرت أمهية ـ 1

 .الدراسي

الرتبية اإلسالميةيف املراحل املختلفة، لتزويدهم ابملهارات  إقامة دورات تدريبية للمعلمني واملعلماتـ 2
 يجيات التعلم النشطمن اسرتات هاالتعاوين وغري  لتدريبهم على استخدام اسرتاتيجية التعلمالالزمة و 

 .احلديثة
تدريس مواد الرتبية االسالمية بصفة م اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف استخداـ يوصي الباحث بضرورة 3

يدرسها من مواد الرتبية االسالمية عامة وتدريس الفقه بصفة خاصة كون هذه املادة أصعب مادة 
ولوجود مصطلحات ودروس ألول مرة متر على  لكثرة دروسها من نحية الطالب يف املرحلة الثانوية
 .الطالب من نحية أخرى

 ةئق التدريس واسرتاتيجياته، وتشجيع املعلمني على االبتعاد عن تلك األسباب املعتادـ التنوع يف طرا4
 .لدى الطالب واملعلمني واليت من شأهنا أن تفقد اإلجيابية والفعالية ةالتقليديكالطرق يف التدريس  

 اسً و در ( 82)البالغ عددها الفقه بة التعليم إىل التقليل من دورس كتااملسؤولني يف وزار  ـ دعوة5
 لسببني: أحدمها: ليتمكن املعلمني من تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم النشط ومنها التعلم التعاوينوذلك 

 .على الدروس ليبقى أثرها ومثرهتا
صف الثالث الثانوي خاصة أولئك الذين طالب ال الثاين: هناك الكثري من الدروس ال يتاجها

 .اختاروا الدراسة يف املسار العلمي
على الطالب املنهج مبا يساعد أنشطة ـ دعوة واضعي مقرر الفقه للصف الثالث الثانوي إىل تطوير 6

 .للحاجة املاسة إىل ذلك تطبيق مهارات التفكري العليا كالتحليل والرتكيب والتقومي
 .لطالب على كيفية التفاعل مع األنشطة ذات املهارات العلياـ التدريب املستمر ل7
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داخل الفصل الدراسي ابستخدام أساليب  يريد أن خيلق جًوا مشوقًاـ تسهيل الفرص إمام كل معلم 8
 .تربوية حديثة تتناغم مع قدرات الطالب ومستوايهتم

ت وطاقات ومواهب طرق التدريس اليت تساعد على كشف مهارايوصي الباحث بضرورة توظيف ـ 9
وإمكانياهتم العقلية، ومن مث تنميتها وصقلها وتوجيهها التوجيه األمثل لالستفادة منها يف بناء  الطالب

 .الوطن واألمة
 إبعداد مناذج مقننة لقياس املستوايتيوصي الباحث أبن تقوم املؤسسات الرتبوية والتعلمية ـ 10

 .قدرات الطالب املهارية والعقليةمن أجل االستفادة منها يف معرفة واملهارات 
ـ إجراء اجتماعات دورية بني معلمي الرتبية االسالمية يف خمتلف املراحل لتبادل اخلربات واليت من 11

 .شأهنا رفع مستوى املعلم من نحية تطبيق طرق التدريس احلديثة
 

 ات املقرتحة:الدراسـ
الدراسي ملادة الفقه للصف الثالث الثانوي قد سعت إىل معرفة مستوى التحصيل مبا أن هذه الدراسة 

حثني عددًا من عن طريق استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين، فإن الباحث يضع بني يدي البا
 ات مستقبلية، ومن هذه املقرتحات ما يلي:املقرتحات لدراسـ

ملستوى التحصيلي ـ إجراء دراسات تستهدف قياس فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين لرفع ا1
 .والتجويد التوحيد والتفسريكلبقية مواد الرتبية االسالمية يف املرحلة الثانوية  

 .مواد الرتبية االسالمية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطةإجراء دراسات تستهدف ـ 2

 .األخرى يف مواد الرتبية االسالميةالعليا إجراء دراســات تستهدف مهارات التفكري ـ 3
ـ دراسة حول مدى تنمية األخالق والقيم لدى طالب الصف الثالث الثانوي أثر دراسة موضوعات  4

 .كتاب الفقه
 .هلم حنو العملية التعليمية وجذابً  إىل االسرتاتيجيات األكثر تشويًقادراسة حول اجتاه الطالب ـ 5

 وصلى هللا وسلم على سيدن حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 ائمة املصادر واملراجعق
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 : املصادر:أوالً 
 .ـ القرآن الكرمي

 املراجع: اثنًيا
هـ/ 1392،مكتبة االجنلو مصريةط:مصر، .د، املدرسة واجملتمع ،أمحد، أمحد كمال وعديل سليمانـ 1

 .م1972

ين يف تنمية بعض فعالية استخدام التعلم التعاو ،  ، واملرسي، جناح العديدعبد احلميأمحد، مسية ـ 2
مصر:  ،كلية الرتبيةاالبتدائية،قدرات التفكري العلمي والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى تالميذ 

 .م1997هـ/ 1417،املنصورة جامعة
 

تقومي بعض املفاهيم الفقهية املكتسبة لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادي ، أمحد، مسية حممد صاحلـ 3
: جامعة، أم مكة املكرمةرتبية، ال ماجستري، كليةرسالة  مية بدولة البحرين،من كتاب الرتبية اإلسال

 .م1994/هـ1414القرى
 

 .م1987هـ/1407، ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.د املوطأ، األصبحي، مالك بن أنس،ـ 4
 
 

فكري لدى تلميذات دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية أمناط الت، ُحبه بنت أمحد بن سعيد أكرم،ـ 5
جامعة أم ، مكة املكرمة: كلية الرتبية،رسالة ماجستري ،الصف الثالث متوسط ابلعاصمة املقدسة

 .م2005هـ/1425، القرى
 
 

فعالية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف  ،األكليب، مفلح دخيلـ 6
رسالة دكتوراه، كلية  الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي،التحصيل الدراسي ومهارات التفكري

 م.2009/هـ1429، م القرىأجامعة  :مكة املكرمة ،الرتبية
 

 

 .م1991هـ/1410، ،الرايض: مكتبة الرشد1ط، شرح املنهاج ،نعبد الرمحاألصفهاين، حممود بن ـ 7

 
 

 

ر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح املختص، البخاري، حممد بن إبراهيمـ 8
 .م،2010 هـ/1430،بريوت: دار الكتب العلمية، 2طحتقيق حممد زهري، ، وسننه أايمه
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، املؤمتر العلمي األول، آفاق وصيغ غائبة يف تصوير مقرتح لزايدة فعالية املعلم، ابدي، غسان خالدـ 9
 .م1989يناير 18 ـ 15ا، املنعقد ابإلمساعلية من إعداد املناهج وتطويره

للنشر  دار البالدجدة: ، 3، طالتقومي الرتبوي ،، سعيد حممد، وآخرونابمشموسـ 10
 .م1993هـ/ 1413،والتوزيع

 

فة النُّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، عبد هللاحممد بن  بطوطة،ابن ـ 11 حتقيق حممد ، ُتح
 .م1987هـ/1407، ، بريوت: دار إحياء العلوم1ط، عبداملنعم

 

، القاهرة: دار الفكر العريب، 1ط التعلم التعاوين،، البغدادي، حممد رضا وآخرونـ 12
 .م2006/هـ1426

 

بعض املشكالت السلوكية لدى طالبات املرحلة الثانوية ومعاجلتها يف ضوء الرتبية ، البالدي، مىن سعدـ 13
 .م2011هـ/1431، جامعة أم القرى رسالة ماجستري، كلية الرتبية، مكة املكرمة: اإلسالمية،

 

، ، بريوت: مؤسسة الرسالة3ط أسباب اختالف الفقهاء،، نعبد احملس عبد هللاالرتكي، ـ 14
 .2011هـ/1431

 

دار الغرب  بري وت: ،1بشار عواد، ط، حتقيق السننالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، ـ 15
  م.1996هـ/1417اإلسالمي، 

 

، كلية الرتبية، فعالية برانمج مقرتح يف تكنولوجيا التعليم ملعلمي الفصل الواحد ،توفيق، رؤوف عزميـ  16
 .م1997هـ/ 1417،جامعة عني مشس:القاهرة

 
 

فاعلية برجمية وسائط متعددة مقرتحة لتدريس بعض موضوعات فقه العبادات  ،التوجيري، أمحد حممدـ 17
ية وأثرها على التحصيل العلمي واملمارسة العلمية لتالميذ املرحلة املتوسطة يف منقطة القصيم التعليم

 .م2011/هـ1431، جامعة أم القرى:مكة املكرمة كلية الرتبية،،  سالة دكتوراه، لديهم
 

 الرايض: الرائسة، ط.د رفع املالم عن األئمة األعالم، ،معبد احلليابن تيمية، تقي الدين أمحد ـ 18
 .م1992هـ/1413، والدعوة واإلرشادالعامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

 

دار عامل  :، القاهرة1، طسيكولوجية التعاون والتنافس والفردية ،جربي، أمساء، والديب، حممدـ 19
 .م،1998هـ/ 1419،الكتب
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، َعمان: دار 1طتدريس الرتبية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية،، اجلالد، ماجد زكيـ 20
 .هـ2004هـ/ 1425،توزيع والطباعةاملسرية للنشر وال

 

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين يف تدريس مادة الفيزايء على التحصيل  ،اجلهين، خالد بن اليفـ 21
: مكة املكرمةرتبية، ، كلية الرسالة ماجستري، الدراسي لطالب الصف الثاين اثنوي ابملدينة املنورة

 .2003/هـ1423، جامعة أم القرى
 

مبدينة  شرعي() مدى اكتساب طالب الصف الثاين الثانوي ،إبراهيم نعبد الرمحهيمي، أمحد اجلـ 22
، جامعة امللك سعود :الرايض ،، كلية املعلمنيرسالة ماجستري .الرايض املفاهيم الفقهية املقررة

 .2001/هـ1421
 

فاهيم يف تدريس مقرر فاعلية استخدام اسرتاتيجية خرائط امل ،إبراهيم نعبد الرمحاجلهيمي، أمحد ـ 23
كلية   ،رسالة دكتوراه ،الفقه وأثرها على التحصيل واالجتاه لدى طالب الصف االول الثانوي

 .م2007/هـ1427، جامعة امللك سعود،الرايض: املعلمني

دار الرتكي  :،الظهران1، طالتعلم التعاوين ،جونسون، ديفيد، وجونسون، روجر، واديت، هولبكـ 24
 .م1995هـ/1416،رللتوزيع والنش

 

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف الرفع من مستوى التحصيل يف مقرر  ،ـ احلبيب، ابتسام بنت صاحل25
كلية الرتبية،   ،رسالة ماجستري الفقه اإلسالمي لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة التعليمية،

 .2005/هـ1425، جامعة القاهرةمصر: 
 

رسالة  الرتبية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها، ،عبد هللا احلدري، خليلـ 26
 م.1997ـ/ه1418، ، كلية الرتبية، مكة املكرمة: جامعة أم القرىماجستري

 

، إدارة الصف أبسلوب التعلم التعاوين وأثره على ُتصيل الطالب الدراسي ،حريري، هاشم بكرـ 27
 .م2001هـ/ 1422،م القرىلرتبية، مكة املكرمة: جامعة أرسالة ماجستري، كلية ا

 

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية  ،أبو حطب، فؤاد، وصادق، آمالـ 28
 .م1996هـ/ 1417،القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية ،2، طوالرتبوية واالجتماعية
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الشائعة اليت يستخدمها معلمو الرتبية اإلسالمية يف  أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية، محاد، شريفـ 29
ـ دراسية مسحية ـ جملة اجلامعة اإلسالمية، املرحلة األساسية العليا مبحافظة غزة ومربرات استخدامها

 .م(2004العدد الثاين: يونيو) اجمللد الثاين
 

صف الرابع االبتدائي وأدائهم أثر استخدام التعلم التعاوين يف ُتصيل تالميذ ال، محدان، سيد السايحـ 30
املؤمتر العلمي الرابع عشر، مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء، اجمللد  ،يف مادة الفقه

  .م2001هـ/1422الثاين،
 

هـ/ 1397، م: دار صادر.ط، د.د، معجم البلدان ،الرومي عبد هللااحلموي، ايقوت بن ـ 31
 .م1976

بريوت: ، 1، حتقيق شعيب األرنؤوط، طاملسند، ـ حنبل، أبو عبدهللا أمحد بن حممد32
 م. 2001هـ/1421مؤسسة الرسالة، 

، اجلامعي دار الكتابالعني: ، 3ططرائق التدريس واسرتاتيجياته، ،احليلة، حممد حممودـ 33
 .م2003هـ/1424

 

جملة ، لبنائيدرجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا للتدريس ا ،اخلالدي، مجال خليل حممدـ 34
 .م2013هـ/ 1434،: العلوم اإلنسانيةجامعة اببل

 

هـ/ 1420،ديب: دار القلم للنشر والتوزيعط، .د، التقومي الرتبوي ،خضر، فخري بن رشديـ 35
 .،م2000

 

ط، دار الفكر للطباعة .د اخلليل، العالمة خمتصرهـ 1401، اجلندي املالكي، خليل اسحاقـ 36
 .والنشر

 

، 1ط طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاهتا العلمية،،يىي ،ة، نصر أمحد، وعيداخلوالدـ 37
 .م2001هـ/ 1422،َعمان: دار حنني للنشر

دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز اآلداب اإلسالمية من وجهة نظر  أبو خوصة، مصعب إبراهيم،ـ 38
، اجلامعة اإلسالمية :غزة، كلية الرتبية، ة ماجستريل، رساطلبتهم وسبل تفعيله دراسة تقوميية

 .2011/هـ1431
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ط، الدوحة: دار الثقافة .د مقدمة يف دراسة الفقه اإلسالمي،الدسوقي، حممد، واجلابر، أمينة، ـ 39
 .م1999هـ/ 1419،للطباعة والنشر والتوزيع

 

، بريوت: 2يي الدين، ط، حتقيق حممد حمالسنن ـ أبو داود، سليمان بن األشعث بن اسحاق، 40
 املكتبة العصرية.

 

منظمة العمل العربية، املعهد العريب للثقافة العمالية وحبوث العمل يف  ـوالتنمية املرأة داود، ليلى ـ ـ 41
 . OPUاجلزائر، جملة العمل والتنمية، اجلزائر 

 

 الثانوي يف مادة الفيزايء بدولة أثر التعلم التعاوين لدى طلبة املستوى الثاين ،الدعيسي، زهرة عبد عليـ 42
جامعة القديس  :، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بريوترسالة ماجستري ،البحرين
 .م1998هـ/ 1419،يوسف

 

دراسة ُتليلية ألسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف  ،محيد عبد هللاالرائقي، طالعة بنت ـ 43
رسالة ماجستري، كلية الرتبية، مكة ، لألهداف السلوكية الثالث املتوسط يف ضوء مستوايت بلوم

 .2001 /هـ1421، جامعة أم القرى :املكرمة
 
 

املكتب املصري للطباعة  :االسكندرية،9ط، أصول علم النفس ،راجح، أمحد عزتـ 44
 .م1973هـ/ 1394،والنشر

هـ/ 1414، تب العلمية:دار الك، بريوتط.دهناية احملتاج، ،الرملي، حممد بن أيب العباسـ 45
 .م1993

 

 .2005/هـ1425، :دار الفكر، دمشق4طالفقه اإلسالمي وأدلته،مصطفى،  الزحيلي، وهبةـ 46

، عامل الكتب :القاهرة، 6طعلم نفس النمو الطفولة واملراهقة، ،معبد السالزهران، حامد ـ 47
 .م2005ـ/ه1425

 

كة العربية السعودية رؤية احلاضر واستشراق التعليم يف اململ ،رعبد القادزايدة، مصطفى ـ 48
 .م2006/هـ1426، الرايض: مكتبة الرشد ،3ط،املستقبل

 .م2003هـ/ 1424،عامل الكتب: لقاهرةا، 1ط اسرتاتيجيات التدريس،زيتون، حسن حسني، ـ 49
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ـ/ ه1425،القاهرة: عامل الكتبط، .،دالتدريس مناذجه ومهاراته  ،دعبد احلميزيتون، كمال ـ 50
 .م2004

دار  الكويت،، مكتبة 1ط، أساسيات القياس والتقومي يف الرتبية ،أبو زينة، فريد كاملـ 51
 .م1992هـ/ 1413،الفالح

تقومي طرق تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية يف املرحلة اإلعدادية ابلتعليم العام  ،السعيد، فوزية حسنيـ 52
جامعة القاهرة:  ،كلية الرتبية،ماجستريرسالة ، افيف مجهورية مصر العربية، يف ضوء األهد

 .م2004هـ/ 1425،القاهرة

مدى تطبيق معلمي الرتبية اإلسالمية مهارات تدريس مادة الفقه  ،فاحل نفع رعبد القادالسلمي، ـ 53
، :جامعة أم القرىكلية الرتبية، مكة املكرمة  ،رسالة ماجستري للصف األول يف مدينة جدة،

 .2010/هـ1430

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين يف ُتصيل الطالب يف مبحث الكيمياء العامة ، مسارة، نواف أمحدـ 54
كلية اآلداب والعلوم   ،رسالة ماجستري، العلمية للسنة اجلامعية األوىل يف جامعة مؤتة ابألردن

 .،م1998هـ/ 1419،جامعة القديس يوسفبريوت: اإلنسانية، 

أساليب تدريس مقرر الفقه اليت يستخدمها معلمو هذا املقرر يف املرحلة  نصر، عبد هللاآل سليمان،ـ 55
 .2000/هـ1420، جامعة امللك سعودالرايض:  كلية الرتبية،  رسالة ماجستري، .املتوسطة

دار :ديبط، .،دتعليم الدراسات االجتماعية ،ونفع، سعيد عبده ،سليمان، يىي عطيةـ 56
 .م2000هـ/ 1421،القلم

، ، الرايض: مكتبة اخلرجيي3ط نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية،، زعبد العزيالسنبل، ـ 57
 .1997هـ/1417

 .1990هـ/1410، ط، بريوت: دار املعرفة.د األم،الشافعي، حممد إدريس، ـ 58
ة: الدار املصرية القاهر ،1ط معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،شحاتة، حسن والنجار، زينب، ـ 59

 .م2003هـ/ 1424،اللبنانية

التحليل اإلحصائي للبينات ابستخدام برانمج اجملموعة اإلحصائية للعلوم  ،شراز، حممد صاحلـ 60
، جامعة معهد البحوث العلمية، مركز حبوث العلوم االجتماعيةمكة املكرمة: ، spssاالجتماعية 

 .م2009هـ/ 1430،أم القرى
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هرة: القا ،1ط،مقدمة يف البحث الرتبوي ،ويونس، فتحي علي ،إحسان مصطفىالشعراوي، ـ 61
 .م،1984هـ/ 1405،مكتبة الدار العربية للكتاب

مدى استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية للحاسب اآليل يف تدريس  ،حمي عبد هللانعبد الرمحالشهري، ـ 62
جامعة، أم  :شورة، كلية الرتبية،مكة املكرمةرسالة ماجستري غري منمادة الفقه يف املعاهد العلمية،

 .م2010/هـ1430، القرى: قسم املناهج وطرق التدريس

هـ/ 1428،ط، َعمان: دار أسامة.دالشخصية: بناؤها، تكوينها، أمناطها، اضطراهبا، ،صاحل، مأمونـ 63
 .م2008

، 1ط نهجية وتطبيقاته امليدانية،التقومي الرتبوي البديألسـسه النظرية وامل ،صالح الدين، عالم حممودـ 64
 .م2004هـ/ 1425،مصر: دار الفكر العريب

: دار أسامة للنشر ط، َعمان.،داملعلم واسرتاتيجيات التعلم احلديث، الصيفي، عاطف بن صاحلـ 65
 .م2009هـ/ 1429،والتوزيع

لك سعود، جامعة امل أتثري مشاهدة التلفزيون يف التحصيل الدراسي،، صواحلة، حممد أمحد ـ66
 م.2007 /هـ1427

، نشر وتوزيعللدار كنوز املعرفة  :، جدة1طدعه فإنه مراهق، ،الطارقي، عبدهللا سيديـ 67
 .م2011/هـ1431

ط، القاهرة: .، دأساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف البحوث الرتبوية ،الطنطاوي، عفت مصطفىـ 68
 .م2002هـ/ 1423،مكتبة األجنلو املصرية

، طرق وأساليب تدريس القرآن الكرمي: أسس نظرية ومناذج تطبيقية، لعامل، عثمان حممداــ 69
 .م2007/هـ1427، :مكتبة الرشد،السعودية1ط

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين على ُتصيل طالب املرحلة  ،، مدية حسننبد الرمحعـ 70
 .م1993هـ/ 1414،سيوط: مصر، جملة كلية الرتبية، أباالبتدائية يف الرايضيات

، ، الكويت: دار القلم1ط األسس النفسية للنمو اإلنساين،، طلعت حسن، معبد الرحيـ 71
  .م1987هـ/1407

املشكالت النفسية والسلوكية لدى أطفال السنوات الثالثة األوىل ابتدائي ، عبدالالوي، سعديةـ 72
كلية العلوم اإلنسانية   ،شورة، رسالة ماجستري غري منوعالقتها ابلتحصيل الدراسي

 .م2012هـ/ 1432،جامعة مولود معمري،اجلزائر: واالجتماعية
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تقـومي أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء ميثاق أخالقيات مهنة  ،دالعبودي، فهد بن نصر حممـ 73
اه، كلية الدعوة رسالة دكتور  ،التعليم من وجهة نظر مديري املدارس واملشرفني الرتبويني مبدينة الرايض

 م.2011/ هـ 1431،اجلامعة اإلسالمية: وأصول الدين، املدينة املنورة
، الرايض: 1ط، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، عبيدات، ذوقان، وأبو السميد، سهيلةـ 74

 .،م1998هـ/ 1418،مكتبة الشقري

ط، .،دتنظيماهتا وتطبيقاهتا الرتبوية املناهج الدراسية أسسها، مكوانهتا، ،العجمي، مها بنت حممدـ 75
 .م2001هـ/ 1421،مكتبة امللك فهد الوطنية للنشرالرايض: 

ر الفكر للطباعة والنشر دا :، َعمان1طاملعلم الفاعل والتدريس الفعال،، عدس، حممد عبدالرحيمـ 76
 .م1997 /هـ1417، والتوزيع

الرايض: مكتبة ط، .، دةم السلوكياملدخل إىل البحث يف العلو ، العساف، صاحل بن محدـ 77
 .،م1995هـ/ 1416،العبيكان

مدى وعي معلمي الرتبية اإلسالمية ابألهداف العامة ملواد الرتبية  ،عسريي، عيسى بن علي بن يىيـ 78
، اإلسالمية من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية يف مدينة مكة املكرمة

 .م1999/هـ1419، جامعة أم القرى :، كلية الرتبية، مكة املكرمةستريرسالة ماج
الثانوية من وجهة  معوقات تدريس مواد الرتبية اإلسالمية ابملرحلة، ن صاحلبعفيف، صاحل بن أمحد ـ 79

، جامعة أم القرى:مكة الكرمة ،، كلية الرتبيةرسالة ماجستريمعلميها مبكة املكرمة،نظر مشرفيها و 
 .م2010/ـه1430

إسهامات معلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية يف مواجهة الشائعات من ، عقيل، حسني بن صديقـ 80
، كلية رسالة ماجستري، وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية ومدري املدارس الثانوية مبكة املكرمة

 .م2008/هـ1428، عة أم القرىجام :الرتبية، مكة املكرمة

فاعلية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف ُتقيق أهداف دراسة احلديث النبوي ، إهلام يىي حسني العلوي،ـ 81
، كلية الرتبية، رسالة ماجستري،الشريف لدى تالميذ الصف التاسع مبدينة كواالملبور بدولة ماليزاي

 .م2013هـ/1434، عامليةجامعة املدينة الماليزاي: 
ارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ملبادئ التدريس الفعال يف املرحلة الثانوية مدى مم، علي، يىي عبداخلالقـ 82

، جامعة ام القرى :رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، مكة املكرمة ،مبنطقة تبوك
 .م2001/هـ1421
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حلة أثر استخدام التعلم التعاوين على ُتصيل طالب العلوم يف املر ، العمر، عمر عبدالعزيز سعودـ 83
 .،م2001هـ/ 1421،جملة رسالة اخلليج العريب ،اجلامعية

ى أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية بعض املهارات النحوية لد، العنزي، خلف قليلـ 84
كلية الرتبية، مكة رسالة ماجستري،  يف الصف األول الثانوي مبدينة الرايض، الطالب املعوقني مسعًيا

 .م2008 /هـ1428، أم القرى جامعة :املكرمة

الرايض: دار اللواء  ،1ط ،سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، عيسى، أمحد عبدالرمحن ـ85
 .م1979هـ/1399، للنشر والتوزيع

دار الفكر  :االسكندريةط، .، دسيكولوجية التنشئة االجتماعية ،عبدالرمحنـ العيسوي، 86
 .م1985هـ/ 1405،اجلامعي

الكفاءات الالزمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة الثانوية يف  ،الغافري، هاشل بن سعد بن سرورـ 87
رسالة ، سلطنة عحمان وقياس مدى توافرها لدى معلمي الرتبية اإلسالمية يف املنطقة الظاهرة

، جامعة السلطان قابوس :سلطنة عمان ،كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية،ماجستري
 .م1996/هـ1416

تنمية بعض كفاايت التدريس لدى معلم الرتبية اإلسالمية ابملرحلة  ،الغامدي، أمحد بن حممد قحنونـ 88
، جامعة عني مشسمصر:  كلية الرتبية،  ،رسالة دكتوراه ،الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية
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 :احملكمنيواألساتذة  أمساء السادة الدكاترة (1) ملحق رقم
 التخصص وجهة العمل االسم ت

 دكتوراه لغة عربية مشرف تربوي مبداس دار الذكر خصاونةمصطفى رعد  .د 1

مبكة اه شريعة أستاذ مساعد كلية الشريعة جامعة أم القرى دكتور  سامي بن مساعد اجلهين .د.أ 2
 املكرمة

وعضو هيئة التدريس جبامعة املدينة دكتوراه شريعة مشرف تربوي  بن حممد غيالن عبد هللا.د 3
 العاملية

 لغة عربية معلم مبداس دار الذكر جبدةدكتوراه  علي بن يوسف أبو هويدي .د.أ 4

 شريعة معلم يف إدارة تعليم مكة املكرمة  دكتوراه اينحممد بن فهد الذبي .د.أ 5

 شريعة معلم يف إدارة تعليم مكة املكرمة  سبكالوريو  حمفوظ بن أمحد ابعارمة .أ 6

 ماجستري شريعة عضو هيئة التدريس بكلية احلرم املكي الشريف  ن كعبوبمكي بن حس.أ 7

 دار الذكر  سمشرف التقومي والقياس مبدار  سليمانعصام حسن  .أ 8

 دكتوراه يف النقد األديب والبالغة معلم مبداس دار الذكر ايسر مهدي إبراهيم .د 9
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 (2ملحق رقم )
 

 .األهداف اإلجرائية
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 ( األهداف اإلجرائية:2) ملحق رقم
 على أن: اميكن للطالب بعد تعليم حمتوى وحدة الطالق أن يكون قادرً 

 .أن يعرف الطالب الطالق لغة ـ1

 .اـ أن يعرف الطالب الطالق شرعً 2
 .ـ أن يستشهد الطالب ابلقرآن الكرمي على أنواع من احللول دون الطالق3

 .ـ أن يذكر الطالب حكم الطالق4
 .ـ أن يصمم الطالب خرائط ذهنية ألحكام الطالق5
 ـ أن يشرح الطالب معىن الطالق السين 6
 .معىن الطالق البدعي ـ أن يشرح الطالب7
 .ـ أن يذكر الطالب حكم الطالق البدعي8
 .ـ أن يذكر الطالب حكم الطالق السين9

 .ـ أن يلخص الطالب شروط الطالق10
 .ـ أن يكم الطالب على طالق احلائض11
 .ـ أن يربهن الطالب على عدم وقوع الطالق يف طهر  جامع فيه الزوج زوجته12
 .لطالق يف طهر  مل جيامع فيه الزوج زوجتهـ أن يذكر الطالب حكم ا13
 .الطالب حكم طالق من ال حتيض أصاًل ـ أن يبني 14
 .ـ أن يصنف الطالب حكم الطالق ابلثالثة يف كلمة واحدة15
 .ـ أن يصنف الطالب حكم الطالق ابلثالثة يف كلمات متفرقات16
 .ـ أن يوضح الطالب احلكمة من حترمي الطالق البدعي17
 .دد الطالب أقسام ألفاظ الطالقـ أن يع18
 .ـ أن يعرف الطالب ألفاظ الطالق الصريح19
 .ـ أن يعدد الطالب ألفاظ الطالق الصريح20
 .ـ أن يعرف الطالب ألفاظ الطالق الكناية21
 .ـ أن يعدد الطالب ألفاظ الطالق الكناية22
وهزهلن جد:  "ثالثة جدهن جد،صلى هللا عليه وسلم  ـ أن يشرح الطالب حديث النيب23
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 .النكاح، والطالق، والرجعة
 .ـ أن يذكر الطالب قول العلماء يف حكم طالق اهلازل24
 .ـ أن يعطي الطالب أمثلة على اهلزل يف الطالق25
 .ـ أن يعدد الطالب الثالثة األمور اليت جدهن جد وهزهلن جد26
 .ـ أن يشرح الطالب معىن الطالق ابلكتابة27
 .الطالق إذا كان حديث نفس ـ أن يكم الطالب على28
 .يف حديث النفس ابلطالق ـ أن يذكر الطالب حديث أيب هريرة29
 .ـ أن يذكر الطالب حكم تعليق الطالق ابلشرط30
 .ـ أن يعطي الطالب أمثلة على تعليق الطالق ابلشرط31
 .ـ أن يستخرج الطالب من اآلية الكرمية املعطاة أنواع املطلقات32
 .طالب من اآلية الكرمية املعطاة حكم املطلقاتـ أن يستنبط ال33
 .ـ أن يعرف الطالب املطلقة الرجعية34
 .ـ أن يعرف الطالب املطلقة البائن بينونة صغرى35
 .ـ أن يعدد الطالب ما يشرتط للرجعة بعد البينونة الصغرى36
 .ـ أن يسمي الطالب أنواع املطلقات37
 .ـ أن يبني الطالب مب حتصل الرجعة38
 .أن يعرف الطالب املطلقة البائن بينونة كربى ـ39
 .ـ أن يستخرج الطالب من اآلايت املعطاة أنواع املطلقات40
 .ـ أن يكم الطالب على من طلق زوجته للمرة الثالثة41
" ال يفرك مؤمن من مؤمنة؛ إن كره منها  صلى هللا عليه وسلمـ أن يشرح الطالب حديث النيب 42

 .خلقاً رضي منها آخر"
 .ـ أن يبتكر الطالب أنواعاً من احللول قبل الطالق43

 .ـ أن يعدد الطالب اآلاثر السلبية الناجتة على الطالق44

 .ـ أن يضع الطالب خطة لعالج املشكالت الزوجية45
 .ـ أن يقيم الطالب أسباب الطالب يف اململكة العربية السعودية46



184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق رقم )
 

 تعليمات االختبار
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 ( تعليمات االختبار:3) ملحق رقم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 تعليمات االختبار
 عزيزي الطالب:

الطالق وما يتعلق به ) موضوعاتوضع لقياس مدى تنمية حتصيلك الدراسي يف إن هذا االختبار 
عليمية من مقرر مادة الفقه للصف الثالث الثانوي، ومدى حتقيقك للمحتوايت الت من األحكام(

 واملطلوب منك اتباع التعليمات التالية: .اليت درستها
 

 .( سؤااًل 30) ـ يتكون االختبار من1
 .ـ اكتب امسك على ورقة األسئلة كما هو يف منوذج التظليل2

 .ـ لكل سؤال من هذا االختبار أربع إجاابت من بينها واحدة صحيحة2
 .عليه ـ جيب أن تقرأ كل سؤال بعيانة اتمة قبل اإلجابة3
 .اإلجاابت الصحيحة Hb( نوع Pencil) ـ ظلل بقلم الرصاص4

 .ـ ال ترتك أي سؤال دون إجابة4
 .وانتقل لغريه، مث عد إليه الحًقا ـ السؤال الذي صعبت عليك إجابته جتاوزه5
 .ـ ال تعتمد يف إجاابتك على التخمني6
 .ـ ال تكتب أي عالمة أو شيء آخر على ورقة األسئلة7

تبار إجابة واحدة فقط، وظللها على ورقة اإلجابة يف املكان الذي ميثل اإلجابة ـ قم ابخ8
 الصحيحة كما يف األمثلة التالية:

 يف َمقرَبةِّ: ـ ُدفَِّن الَصحايب اجللِّيل ُعثَمان بِّن َمْظُعون 1
 أ_ املِّْعاَلب _ الَعود ج _ الَبقِّيعد_ الُشَهداءَ 
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 .ُي مِّْن أمهاَت املؤمِّنني رضي هللا عنهنـ َمْن أكثُر روايًة للحديث النبو 2

 رضي هللا عنهابنت خويلد ج _ خدجية                                                   هللا عنها رضيبنت عمر أ_ حفصة

 رضي هللا عنهابنت زمعة د_ سودة                  ارضي هللا عنهبنت أيب بكر الصديق ب _ عائشة
 

 
 
 

 
 

 .أو يرتكه دون إجابة رجة للسؤال الذي ختتار له جواابنـ ال حتتسب أي د9
 .، مث قم بتظليل اإلجابة اجلديدةري اإلجابة قم مبسح التظليل جيًداـ يف حال االضطرار إىل لتغ10
 .يف منوذج اإلجاابتـ أتكد من أن رقم السؤال هو نفس الرقم الذي قمت بتظليله 11

 جابة الصحيحةحرف اإل السؤال

 د ج ب أ 1

 د ج ب أ 2
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 (4ملحق رقم )
 

 .اختبار الدراسة يف صورته املبدئية



188 

 :( اختبار الدراسة يف صورته املبدئية4) ملحق رقم
 

 الثانويلثالصف:الثا1المادة:الفقه
 :األسئلة التالية استعن باهلل وأجب عن

 

 : حةـابة الصحيالسؤال األول:اخرت اإلج
 احلكم إذا قال الزوج لزوجته يف طهر  جامعها فيه: أنت طالق مث طالق مث طالق: /1

 جائز إذا مل تكن له رغبة يف الرجوع هنائياً  ج بدعي ال يقع أ

 يقع طلقة واحدة د  وقع ثالاثَ  ب

 

 حكم الطالق البدعي: /2
 مستحب ج حرام أ

 مباح د مكروه ب

 

 :ة عن الطالقمن اآلاثر السلبية الناجت /3
 تشتت األبناء ج غال املعيشة أ

 عيش األبناء مع أحد أجدادهم د مل مشل األسرة ب

 

 :من وسائل البعد عن الطالق اليت تكون من قِّبَل الزوج/4
 الصرب على اخالقها السيئة ج العمل يف وظيفة مرموقة أ

 الصرب على اخالقه السيئة د عدم تدخل أهلها ب

 

 تكملة.والرجعة"..…… :" ثالثة جدهن جد وهزهلن جد: النكاح، و عليه وسلم صلى هللاقال  /5
 :احلديث

 العتق ج الزكاة أ

 الطالق د الرضاع ب
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ال يقصد  ااحلقي أبهلك( وكان مازحً ) لباب وخرجتِّ إىل السوق وحدكِّ فــقال هلا: إن فتحتِّ ا/6
 فاحلكم: ،الطالق ففعلت ما سبق

 دعيطالق ب ج يقع طالقاً  أ

 طالق سين د ال يقع طالقاً  ب

 
 أ() ما يناسب العمود ب() السؤال الثاين:املزاوجــــة أخرت من العمود

 أ() العمود ت
اإلجابة 
 الصحيحة

 ب() العمود الحرف

 .يقعأ  .طلقها يف طهر جامعها فيه 1

 .ال يقعب  .ما زحها زوجها وقال هلا: غطي وجهك عين 2

 .سينج  .لقة الثالثةانتهت عدهتا بعد الط 3

 .بدعيد  .طلقها يف الشهر التاسع من احلمل 4

5 
ن صريح يقع به أو ال لفظ الطالق إما أن يكو 

 .يقع إذا كان
 .بينونة صغرىهـ 

6 
أنت ) الزوج لزوجته على الربيد االلكرتوين أرسل

 .طالق(
 .بينونة كربىو 

 .كنايةز ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عرف ما يلي:: السؤال الثالث

  املطلقة الرجعية هي: ـ1

  البائن بينونة صغرى هي: ـ2
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 :السؤال الرابع
 ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة (√) ضع عالمة 

 العالمة العبارة ت
                 طلقها وهي حامل يعترب طالق سين.                           1
                                     .طلقها وهي ال حتيض أصالً، طالق بدعي 2
                                 .أمجع العلماء على أن طالق اهلازل املازح يقع 3
                                                .ينقسم الطالق إىل سين وبدعي 4
                   .قع الطالق إال إذا كان بلفظه الصريح مثل )أنتِّ طالق(ال ي 5
  .األصل أن حكم الطالق حرام لِّمـا فيه ضرر  على الزوجة وضياع  لألبناء 6

 
 
 

 أييت!: علل ملا السؤال: اخلامس
 حترمي الطالق يف زمن احليض! /1

............................................................................................................................................................................... 
 النفس!ال يقع الطالق إذا كان حديث /2

...............................................................................................................................................................................  

 ال تصح الرجعة أثناء العدة إذا كانت بينونة كربى!  /3
............................................................................................................................................................................... 

 :السؤال السـادس
 س / ما احلكم فيما يلي! 

 ـ احتاجت املرأة للطالق بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة فطلبت الطالق: 1
.......................................................................................................................................................................... 

 

ـ حتدى زوج  زمالءه يف االسرتاحة على تطليق زوجته فطلقها ومل خيربها مث ندم، وجاء إىل املنزل 2
 :فجامعها

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................
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 (5ملحق رقم )
 

 . صورته النهائيةاختبار الدراسة يف
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 ( اختبار الدراسة يف صورته النهائية:5) ملحق رقم
 

 الطالق ابلثالثة طالق مث طالق مث طالق وكان نوايً ما احلكم إذا قال الزوج لزوجته: أنت  /1
 جائز إذا مل تكن له رغبة يف الرجوع إليها ج بدعي ال يقع أ

 يقع طلقة واحدة د وقع ثالاثَ  ب

 

 :حكم الطالق البدعي /2
 مستحب ج حرام أ

 مباح د مكروه ب

 

 من اآلاثر السلبية الناجتة عن الطالق: /3
 تشتت األسرة ج غالء املعيشة أ

 بقاء األبناء عند أجدادهم د تكوين أسرة أخرى ب

 

 من وسائل البعد عن الطالق اليت تكون من جانب الزوج: /4
 عدم تدخل أهل الزوجة  ج العمل يف وظيفة مرموقة أ

 االصرب على أخالق صاحباهت د الصرب على أخالق الزوجة السيئة ب

 

 تكملة  والرجعة"..……… النكاح، وثالثة جدهن جد وهزهلن جد::" صلى هللا عليه وسلم قال/5
 :احلديث

 الظهار ج اإليالء أ

 الطالق د الرضاع ب
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ال يقصد  ااحلقي أبهلك( وكان مازحً ) وق وحدكِّ فــلباب وخرجتِّ إىل السقال هلا: إن فتحتِّ ا/6
 فاحلكم: ،الطالق ففعلت ما سبق

 طالق بدعي ج ايقع طالقً  أ

 طالق سين د ال يقع طالقاً  ب

 

 :إذا انتهت عدة املرأة بعد الطلقة الثالثة فإهنا تعترب يف حكم /7
 البائن بينونة صغرى ج الرجعية أ

 ىالبائن بينونة كرب  د املعلقة ب

 

 حكم طالق الزوج لزوجته وهي يف الشهر التاسع من احلمل: /8
 مكروه ج جائز أ

 حمرم د بدعي ب

 

 من األلفاظ اليت يقع هبا الطالق دون اعتبار نية الزوج: /9
 مطلقة ج احلقي أبهلك أ

 تطلقني د غطي وجهك ب

 

 حكم الطالق عن طريق ارسال رسالة عرب الربيد االلكرتوين: /10
 يقع مع الكراهية ج يقع أ

 يقع مع احلرمة د ال يقع ب

 

 تعترب: ..الزوجة اليت دخل هبا الزوج مث طلقها مرة، أو مرتني، وما زالت يف عدهتا /11
 ابئن بينونة كربى ج أجنبية أ

 رجعية د ابئن بينونة صغرى ب
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 حكم طالقه: إذا طلق الزوج زوجته وهي ال حتيض أصالً لكرب سنها أو لصغره فإن /12
 حمرم ج مكروه أ

 واجب د جائز ب

 

 أمجع العلماء على أن حكم طالق اهلازل املازح: /13
 يقع ج مكروه أ

 حمرم د ال يقع ب

 

 :ينقسم الطالق إىل /14
 مستحب وبدعي ج سين وبدعي أ

 واجب ومستحب د سين وواجب ب

 

 الثانية وانتهت عدهتا: لقها الطلقةالزوجة اليت دخل هبا الزوج مث طتعترب  /15
 ابين بينونة كربى ج رجعية أ

 زوجته د ابين بينونة صغرى ب

 

 األصل يف حكم الطالق أنه: /16
 سنة ج واجب أ

 مكروه د مستحب ب

 

 يرم الطالق يف زمن احليض لعدة أسباب منها: أن زمن احليض: /17
 تكون املرأة أكثر حنانً  ج .تكون املرأة عند أهلها أ

 يكون الرجل دائم التفكري د يكون الرجل أقل رغبة يف املرأة ب

 
 
 



195 

 إن هللا جتاوز يل عن أميت ما وسوست به صدورها ما مل تعمل أو تتكلم) :صلى هللا عليه وسلمقال  /18
 :احلديث من أدلة)

 دم وقوع طالق الغضبان ج عدم وقوع طالق حديث النفس أ

 عدم وقوع طالق الناسي د عدم وقوع طالق املتكلم بصوت خفي ب

 

 ال حتل رجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة حىت: /19
 تنتهي عدهتا ج اجديدً  اتقبض مهرً  أ

 د تستأذن ب
آخر ويدخل هبا مث يطلقها  اتنكح زوجً 

 وتنتهي عدهتا
 

 

 :احكم طلب الزوجة للطالق إذا احتاجت إليه شرعً  /20
 جائز ج سنة أ

 حمرم د واجب ب
 

اعه: ذا طلق الزوج زوجته طلقة أوىل دون علمها، مث ندم فجامعهاإ /21  فما حكم مجِّ

اعه رجعة وطالقه يتسب أ اعه ويعترب زن ج يعترب مجِّ  ال جيوز مجِّ

اعه جائز ب اعه ويعترب ُشبه د طالقه غري معتربه ومجِّ  ال جيوز مجِّ
 

 :شروط ثالثة منها ايشرتط للطالق اجلائز شرعً  /22

 أن يطلقها طلقة واحدة ج ابلطالق أن خيربها أ

 أن يطلقها حبضور ويل أمرها د أن يطلقها بشهادة شاهدين ب

 

 :تقسم ألفاظ الطالق إىل قسمني وهي /23
 صرية وكناية ج صرية وبدعية أ

 كناية وبدعية د بدعية وسنية ب
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 :أين تعتد الرجعية /24
 أينما شاءت ج يف بيت زوجها أ

 عند أمها د اعند ويل أمره ب

 

اآلية يف َمعرِّض احلديث .229سورة البقرة اآلية  َّحبجبهئمئخئحئجئييٱُّٱ قال تعاىل /25
 عن:

 الطَلقةِّ الثالثة ج الطَلقةِّ األوىل أ 

 الرجعة د الطَلقةِّ الثانية ب

 

: ما ..: ال يـَْفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها آخر صلى هللا عليه قال رسول هللا  /26
 ال يـَْفرك () معين
 أي ال يبحث ج أي ال يب أ

 أي ال يرتك د أي ال يبغض ب

 

 مبراجعتها: صلى هللا عليه وسلم من هو الصحايب الذي طلق امرأته طالقاً غري جائز فأمره النيب /27
  بن مسعود عبد هللا ج بن عباس  عبد هللا أ

  بن رواحة عبد هللا د بن عمر  عبد هللا ب
 

 :مب حتكم على من طلقزوجته وهي حائض /28
 طالقه بدعي ال يقع ج طالقه سين ويقع أ

 طالقه مباح د طالقه مكروه ويقع ب

 

 مباذا حتصل الرجعة: /29
 بلفظ صريح فقط ج أبي لفظ أو فعل يدالن عليها أ

 ال بد من لفظ  وفعل يدالن عليها د أبي لفظ أو فعل يدالن عليها ب
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  ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميٱُّٱٱ ل تعاىلقا /30

 ؟ما معىن النشوز .34سورة النساء اآلية: 
 العصيان واخلروج عن طاعة الزوجة ج اخلروج اليومي من املنزل إىل العمل أ

اخلروج اليومي من املنزل إىل بيت  ب
 أهلها

 العصيان واخلروج عن طاعة الزوج د



198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6ملحق رقم )
 

 صحيح االختبار التحصيليمفتاح ت
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 التحصيلي:مفتاح تصحيح االختبار ( 6) ملحق رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 حرف اإلجابة الصحيحة

 د ج ب أ 1
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 7
 د ج ب أ 8
 د ج ب أ 9
 د ج ب أ 10
 د ج ب أ 11
 د ج ب أ 12
 د ج ب أ 13
 د ج ب أ 14
 د ج ب أ 15

رقم 
 السؤال

 حرف اإلجابة الصحيحة

 د ج ب أ 16
 د ج ب أ 17
 د ج ب أ 18
 د ج ب أ 19
 د ج ب أ 20
 د ج ب أ 21
 د ج ب أ 22
 د ج ب أ 23
 د ج ب أ 24
 د ج ب أ 25
 د ج ب أ 26
 د ج ب أ 27
 د ج ب أ 28
 د ج ب أ 29
 د ج ب أ 30
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 (7ملحق رقم )

 

 .منوذج ورقة اإلجابة
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 ( منوذج ورقة اإلجـــابة:7) ملحق رقم
 

 ……………………………… :الصف..……………………………………….…………………اسم الطالب:
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 حرف اإلجابة الصحيحة

 د ج ب أ 1
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 7
 د ج ب أ 8
 د ج ب أ 9
 د ج ب أ 10
 د ج ب أ 11
 د ج ب أ 12
 د ج ب أ 13
 د ج ب أ 14
 د ج ب أ 15

رقم 
 السؤال

 حرف اإلجابة الصحيحة

 د ج ب أ 16
 د ج ب أ 17
 د ج ب أ 18
 د ج ب أ 19
 د ج ب أ 20
 د ج ب أ 21
 د ج ب أ 22
 د ج ب أ 23
 د ج ب أ 24
 د ج ب أ 25
 د ج ب أ 26
 د ج ب أ 27
 د ج ب أ 28
 د ج ب أ 29
 د ج ب أ 30


