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 :صمخستمال
سس العقدية واإلجتهاعية لهناىج تيدف الدراسة إلى التعرف عمى هدى توفر األ  

التعميم في الههمكة العربية السعودية في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي الفصل 
الدراسي األول، وقاهت ببناء قائهتي تحميل تضهنت هعايير األسس العقدية واإلجتهاعية 

تاب العموم الواجب توفرىا في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي، ثم قاهت بتحميل ك
لم تتوفر أن  في ضوء ىذه الهعايير لهعرفة هدى توفرىا.وقد توصمت الدراسة إلى

كها هعايير األسس العقدية في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي بالشكل الهطموب،
لم تتوفر هعايير األسس االجتهاعية في كتاب العموم لمصف  أظيرت النتائج أنو

 .لهطموب السادس اإلبتدائي بالشكل ا
 الكمهات الهفتاحية : األسس العقدية ـ األسس اإلجتهاعية ـ كتاب العموم ـ الهنيج .

 
Analysis of the content of the science book for the sixth grade 

in the light of the fundamentals of social and academic 

curricula in Saudi Arabia 

 

Abstract: 

   The study aims to identify the extent to provide the 

foundations ideological and social approaches education in the 

Kingdom of Saudi Arabia in a science book for sixth-grade 

primary first semester, and has built my analysis included the 

foundations of ideological and social standards that must be 

provided in a science book for sixth-grade primary, then analyzed 

the science book in the light of these criteria to determine the 

extent of Tofarha.oukd study found a range of results, including: 

foundations of the contractual standards are not available in the 

science book for sixth-grade elementary as required, and the 

results showed that it did not have the social foundations of 

standards in the book height Sixth-grade primary form required. 
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 مقدمة:

همة يتم هن خالليا االنتقال بالفرد أو الهجتهع هن الواقع إن التربية عهمية شا
الذي ىو عميو إلى الهثل األعمى الذي ينبغي أن يكون عميو وىي وفق ىذه الرؤية: 
عهمية تغيير هستهرة تتكاهل هؤسسات تربوية اجتهاعية كثيرة في تحقيقيا، فاألسرة 

وقد يتهيز بعضيا عن  والهدرسة والهسجد ونحوىا تشترك في وظائف تربوية كثيرة،
بعض في أدائيا لبعض وظائفيا التربوية، كها قد يستقل بعضيا بأداء وظائف ال 
يشاركو فييا هؤسسات أخرى، وىذه الهؤسسات التربوية تتكاهل أيضًا هع هؤسسات 
اجتهاعية أخرى ، كالهؤسسات اإلعالهية والثقافية، وأدنى درجات التكاهل الذي تتوقعو 

ية هن الهؤسسات االجتهاعية األخرى ىو عدم الهناقضة أو اإلعاقة الهؤسسات التربو 
أي: أن ال تعوق تمك الهؤسسات االجتهاعية الهؤسسات التربوية في أداء 

والهدرسة واحدة هن أكثر الهؤسسات التربوية أىهية، وىي تضطمع بوظائف .وظائفيا
الهجتهع، وهنيا ها ىو  تربوية كثيرة هنيا ها ىو اجتهاعي ثقافي هيدان التغيير فيو ىو

 ( Glebe,2009.35)  .تربوي نفسي هيدان التغيير فيو ىو الفرد الهتمقي لمتربية
ويعتبر الهنيج الهدرسي جوىر العهمية التربوية والتعميهية وىو الوسيمة التي تتحقق بيا 

األسس التي ينبغي بناء هناىج التعميم  هن ىذهأىداف العهمية التربوية والتعميهية.
( أنيا اىم أسس بناء الهناىج 000، 0202ييا،األسس العقدية والتي ذكر يوسف )عم

وتطويرىا حيث تطمق األدبيات عمى ىذا الجانب األسس الدينية أو العقدية لبناء 
الهناىج، ويهكن إجهال انعكاسات العقيدة الدينية عمى بناء هناىج التعميم وتطويرىا في 

ر العقدي لحقيقة األلوىية، والتصور العقدي لحقيقة أربع أسس فرعية، تتهثل في: التصو 
ويشير  الكون، والتصور العقدي لحقيقة األنسان، والتصور العقدي لحقيقة الحياة.

نظرًا لمطبيعة الخاصة بكل هجتهع،  هن ناحية اخرى إلى أىهيتو( 74، 0202الخميفة )
تهع آخر، فيذه هن حيث تقاليده وقيهو وهشكالتو وطهوحاتو التي تختمف عن أي هج
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الهقوهات جهيعيا يجب آخذىا في الحسبان عند التخطيط لمهنيج وبنائو وتقويهو 
 وتطويره.

 مشكمة الدراسة:
ىـ(كها جاء في وزارة 0932تنص سياسة التعميم في الههمكة العربية السعودية )

، ىـ( عمى ان غاية التعميم فيم اإلسالم فيها صحيحا هتكاهالً 0797التربية والتعميم )
وغرس العقيدة اإلسالهية ونشرىا، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالهية وبالهثل 
كسابو الهعارف والهيارات الهختمفة، وتنهية االتجاىات السموكية البناءة،  العميا، وا 
وتطوير الهجتهع اقتصاديا واجتهاعيًّا وثقافيا، وتييئة الفرد ليكون عضوًا نافعا في بناء 

ن ىذه الغاية يهكن لنا أن نعي دور الهنيج التعميهي في بناء الهجتهع هجتهعو، وه
وىذا ها أكدتو نتائج العديد هن الدراسات السابقة هثل دراسة السهيرى الذي يطبق فيو.

 0222( ودراسة حكهى ) 0222( ودراسة الحواهدة ) 0222( ودراسة الجبر ) 0229)
(  Brooker,2011( ودراسة ) 0200( ودراسة عسيالن ) 0202( ودراسة الزىرانى )

وتكهن أىهية التعميم العام  (  Mikaela,2011( ودراسة ) Downing,2004ودراسة )
األولى التي  بوصفو الهرحمة األساسية لتشكيل شخصية الفرد، وبناء هعارفو وهياراتو

و كها أشارت دراسة ة في كافة شؤونو العاهـة والخاصتوجو هسار حياتو الهستقبمي
الفمسفة التي يقوم عمييا الهجتهع، رؤية الهجتهع لمحياة،  أن( إلى  0229هرانى )الس

رؤية الهجتهع لإلنسان، رؤية الهجتهع لمكون، إلى غير ذلك هها لو عالقة بيذه القضايا 
الكمية، كها يبنى أيضًا عمى أسس اجتهاعية قائهة عمى أساس هن طبيعة الهجتهع 

كالت التي يعاني هنيا الهجتهع والتحديات التي يواجييا وىويتو الثقافية ، وأيضًا الهش
وقد برزت الحاجة الى  ( Chism,2006,123  )والتطمعات التي يأهل أن يحققيا

تحميل كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي حيث إنو عبارة عن ترجهة لسمسة عالهية 
فة هدى تحقيق ىذا تهت ترجهتيا لتتوافق هع بيئتنا وهجتهعنا الهسمم، فالبد هن هعر 

 الهنيج لألسس العقدية واإلجتهاعية .
 هن أجل تحقيق ذلك فقد سعت ىذه الدراسة إلى االجابة عن األسئمة التالية:
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ها هعايير األسس العقدية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في الههمكة العربية  .0
 السعودية ؟

ميم في الههمكة العربية التعها هعايير األسس اإلجتهاعية الواجب توفرىا في هناىج  .0
 ؟السعودية

ها هدى توافر هعايير األسس العقدية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية في  .9
 كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي؟

ها هدى توافر هعايير األسس اإلجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية في  .7
 كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي؟

 أىداف الدراسة: تيدف الدراسة الحالية إلى مايمي:
التعرف عمى هعايير األسس العقدية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في الههمكة  .0

 العربية السعودية.
التعرف عمى هعايير األسس اإلجتهاعية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في  .0

 الههمكة العربية السعودية.
ألسس العقدية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية في التعرف عمى هدى توافر ا .9

 كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي.
التعرف عمى هدى توافر األسس االجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية  .7

 في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي.
 أىمية الدراسة:تكمن اىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

 األسس العقدية واإلجتهاعية في حياة البشر.أىهية  .0
 دور هناىج التعميم في الههمكة في ترسيخ تمك األسس هن أىم األسس. .0
إسيام الدراسة في عهمية تطوير هنيج العموم ضهن الهشروع الشاهل لتطوير  .3

 العموم والرياضيات.
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ألسس اقتصرت ىذه الدراسة عمى قياس هدى توافر األسس العقدية واحدود الدراسة:
االجتهاعية في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي الفصل الدراسي األول )كتاب 

 م، في هدينة الرياض.0200ىـ/0790الطالبة(، الطبعة التجريبية لعام 
 اإلطار النظري، والدراسات السابقة:

 أوال: االسس العقدية
سالهي ( أن أىم هايهيز الهنيج وفقًا لمتصور اإل02،ص0222يذكر الهكاوي )

جهيع الحقائق والقيم الثابتة الهنزلة هن عند اهلل عز وجل، وتشهل جهيع  ها يمي:
اليقتصر عمى ، الخبرات التي يتعمهيا االنسان هن خالل عهمو في عهارة وبناء األرض

داريين وعاهمين،  نها يشهل جهيع هنسوبي الهدرسة هن هعمهين وا  التالهيذ وحدىم، وا 
الى الهجتهع بأنو وحدة هتكاهمة، وبيذا فالتربية اإلسالهية وذلك بسبب نظرة اإلسالم 

هيهة دائهة وهستهرة لكل عضو في ىذا الهجتهع ، ييدف ىذا الهنيج إلى اإلىتهام 
 –اإلجتهاعي  –العقمي  –الجسهي  -الوجداني –بالجوانب الهختمفة لمنهو )االعتقادي 

هل ، وىذا يؤدي إلى إلتزام الهعرفي ( وفق هنيج اهلل تعالى سواء في القول أو الع
 الجهيع بتعاليم الدين اإلسالهي.

ويهكن اختصارىا كها يشير إلييا دور المناىج في تحقيق األسس العقدية:
( بالنقاط التالية:ينبغي أن نعمم ابنائنا أن الدين ىو هنيج 02-09، 0332هدكور)

أكيد عمى أن تعبير)الإلو الحياة ونظام لتوجية النشاط اإلنساني في الحياة الدنيا.يجب الت
إال اهلل( يعني أن اهلل ىو الهعبود وحده دون سواه وأنو أنزل لمخمق هنيجًا ونظاهًا،أي 
دين يسيرون عميو في الحياة ،أن ندَرس الكون عمى أنو هخموق هن هخموقات اهلل، وأن 
هيهة الهناىج ىي ان يفق التمهيذ عمى قوانين اهلل في الكون.البد هن توضيح أن 
اإلنسان عبدًا هلل وىو سيد الكون وأن اهلل خمقة هن طين االرض ثم نفخ فيو هن روحو، 
وأنو عائد إلى اهلل ليجازيو عمى قدر قياهو بالهيهو.أن تعد الهناىج اإلنسان القادر عمى 
التعاهل الحسن هن الكون الهسخر لخدهتو.يجب أن تتعاون الهناىج الهختمفة في 

ة بها يتفق هع دين اهلل سبحانيو وتعالى وهنيجو لمحياة .يجب إيضاح نظم الحياة السابق
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أن تؤكد أن اهلل خمقنا إلعهار الدينا وترقية الحياة ، وأخيرًا يجب عمى الهنيج أن يأخذ 
 في اإلعتبار عند تخطيطو وتنفيذه وتطويره أن اإلسالم ىو اإلطار الهرجعي ليذه األهو.

( "يتعرض أي هجتهع هن 020، 0227)سعادة وابراىيم، االسس االجتماعية: 
الهجتهعات لعهميات تغيير هن وقت آلخر، تؤثر بالتالي عمى نهط حياتو". ويضيف 

( أن الهجتهع إطار عام يحدد العالقات التي تنشأ بين جهع هن 74، 0202الخميفة )
االفراد الذين يستقرون في بيئة هعينة، وتنشأ بينيم هجهوعة هن االىداف الهشتركة 

افع الهتبادلة، وتحكهيم هجهوعة هن القيم والقواعد واالساليب الهنظهة لسموكياتيم والهن
وتفاعالتيم ، وترى الباحثة أنو يترتب عمى ذلك وجود أسس وثوابت تحكم ذلك 
الهجتهع، ولها كان النظام التعميهيى  هن أىم األنظهة التربوية التي تسير الهجتهعات 

يا ذلك النظام وىي هاتسهى باألسس االجتهاعية كان لزاهًا ايجاد أسس يرتكز عمي
( أن االساس االجتهاعي أقوى األسس تأثيرًا عمى 23، 0222لمهنيج.ويذكر هسمم )

هخططي الهناىج ، ويعد هن أصعب الهيام وأقدهيا في تاريخ االنسانية الرتباطو 
 بجهيع شؤون األفراد عمى الهستوى الفردي والجهاعي.

نصت وثيقة سياسة التعميم بالههمكة  ىج التعميم في المممكة:االسس االجتماعية لمنا
م، عن المجنة العميا لسياسة التعميهعمى 0342ىـ/0932العربية السعودية الصادرة عام 

االسس االجتهاعية الواجب توافرىا في هناىج التعميم في الههمكة وذلك تحقيقًا لغاية 
هتكاهاًل. وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم  التعميم الرئيسية وىي فيم اإلسالم فيها صحيحا

كسابو الهعارف والهيارات الهختمفة، وتنهية االتجاىات  اإلسالهية وبالهثل العميا، وا 
السموكية البناءه، وتطوير الهجتهع اقتصاديًا واجتهاعيًا وثقافيًا، وفق القيم التي أوردىا 

قافتو هن اإلسالم بوصفو (: الهجتهع السعودي هجتهع هسمم تنبثق ث0229الهشرف )
نظاًها إليًيا وهنيج حياة. شخصية الههمكة هتهيزة؛ بها خصيا اهلل بو هن حراسة 

المغة العربية لغة الهجتهع السعودي، وىي هكون ، هقدسات اإلسالم والحفاظ عمييا 
أساس هن هكونات ىويتو الثقافية.المغة العربية لغة القرآن الكريم، وىي لغة عالهية ليا 

ياهاتيا الكبيرة في التقدم الحضاري العالهي، وىي لغة حية قادرة عمى استيعاب ها إس
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تنتجو الحضارات األخرى.إتقان المغة العربية الفصحى أهر هيم لحياة الفرد وترقيو في 
الهجتهع السعودي. األصل ىو أن المغة العربية لغة التعميم في كافة هواده وجهيع 

(. القيم 07 -09رة تعميهو بمغة أخرى )سياسة التعميم، هراحمو، إال ها اقتضت الضرو 
والهبادئ والهثل في الهجتهع السعودي والهستهدة هن دينو وتاريخو ولغتو، ليا دور 
رئيس في ترابط أفراده وتفاىهيم وتشكيل شخصياتيم وىي األساس في البناء الثقافي 

الت الثقافات، وسرعة وتيرة والقيهي السميم.  االتصاالت الحديثة زادت في سيولة انتقا
التغيرات الثقافية واالجتهاعية، وتقوم الهتغيرات في الهجتهع السعودي الثقافية عمى 
أساس هن الثوابت. الهجتهع السعودي هجتهع هسمم هعاصر هتفاعل هع العالم غير 
هعزول عنو، يسعى إلى االرتقاء بأفراده إلى هستوى الحصانة الذاتية والقدرة عمى تحهل 
الهسؤولية والشعور باالنتهاء. الهدرسة هؤسسة هن هؤسسات التنشئة االجتهاعية في 
الهجتهع السعودي تتكاهل في دورىا هع بقية هؤسسات الهجتهع، وليا أىهية في ضبط 
كسابو الهعايير والقيم. األسرة نواة الهجتهع السعودي وينبغي أن تتكاهل  سموك الفرد وا 

تنشئة الفرد عمى أساس هن العقيدة اإلسالهية الصافية. هيهتيا هع هيهة الهدرسة في 
لمهسجد أىهية كبيرة في تنشئة الفرد في الهجتهع السعودي، وىو أساس رئيس في تربية 
الفرد وبناء شخصيتو. لمعهل الهيني قيهة اجتهاعية في تهاسك أفراد الهجتهع والرفع هن 

، الثقة الكاهمة بهقوهات األهة  هستوياتيم الهادية والهعنوية وسد احتياجات الهجتهع
اإلسالهية وأنيا خير أهة أخرجت لمناس، واإليهان بوحدتيا عمى اختالف أجناسيا 
وألوانيا وتباين ديارىا.االرتباط الوثيق بتاريخ أهتنا وحضارة ديننا اإلسالهي، واإلفادة هن 

هتبادل بين النصح ال سير أسالفنا؛ ليكون ذلك نبراًسا لنا في حاضرنا وهستقبمنا. 
الراعي والرعية بها يكفل الحقوق والواجبات وينهي الوالء واإلخالص. )سياسة 

 (00 - 02التعميم،
( يتضح هن العرض السابق لألسس 094، 0227ويذكر سعادة ،وابراىيم )،

االجتهاعية أن ثهة عالقة وطيدة بين الهجتهع والهنيج، والعجب في ذلك، فالهجتهع 
نشئة أفراده هن خالل هؤسساتو الهختمفة بصفة عاهة ، ىو وحده الهسؤول عن ت
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والتربوية هنيا بصفة خاصة ، وهن ثم فإن ىذا الهجتهع يبني هؤسساتو التربوية عن 
قصد ، بغرض تنشئة أفراده تنشئة اجتهاعية صحيحة يتحقق عن طريقيا الهعنى 

ل هراحل التعميم الحقيقي لمهواطنة الصالحة كها أنو يستثهر طاقات افراده وينهسيا خال
الهختمفة ، ليستفيد هنيا بعد االنتياء هن تمك الهراحل .وىكذا تصبح الهدرسة هؤسسة 
اجتهاعية تربوية هقصودة ، وهنوط بيا هسؤولية إعداد النشء عمى النحو الذي يرتضيو 
الهجتهع ألبنائو ، وهن ثم يقع عمى الهنيج )بإعتباره أداة الهدرسة في تحقيق أىدافيا ( 

 بئ األكبر في ترجهة فمسفة الهجتهع واىدافو التربوية الى هواقف تعميهية.الع
 تحميل المحتوى.

ها أاختمف عمهاء التربية والباحثون في هنيجية البحث حول هفيوم تحميل 
التعريف الذي يعد هن أشهل ىذه التعريفات  وأوضحيا في تحديد هفيوم تحميل الهحتوى 

ريقة بحث يتم تطبيقيا هن أجل الوصول إلى وصف ىو تعريف بيرلسون " عبارة عن ط
 .( 004، 0200كهي ىادف وهنظم لهحتوى أسموب االتصال " )في العساف 

ليل حتخصائص( 002-39،  0227)  :أورد طعيوحخصائص تحميل المحتوى

 روى فيوا يلي:   حتا
وهو ، ادج االذصالحتوضوعي حتالوصف ا حتروى إحتليل احتالوصف: يهدف أسلوب 

. وعلى الثاحس  حتكي الرٌثؤ ته هي قواًحتضوء ها  حتظاهرج كوا ذقع وال حتذفس حتيع
، فئاخ هسجال لكل فئح خصائصها  حتللها إحتحتادج الحتهٌا أى يقرصر على ذصٌيف ا

هوضوعي  حتهي هذا ترفستها، وهًذهياً ذرصف حتالسواخ العاهح الهسذخرجاً 
 عٌاها. حتدقيق

، دركححتتالذاخ ا حتكثوضوع ًفسه دوى ذأشر حتا حتالٌظر إ حتوضوعيح: وهي ذعحتا

 :  احتحتأساسي حتوضوعيح هي خالل ذوفر شرطحتوذرحق ا
 سهخ لقياأعد هاقح تد ذقيس سيحتج هعد لى أداج الرحليذكوأى  ووه ق:دالص . 

 إعادج  حتإذا اسرخدهدذقريتاً وهو أى ذعطي أداج الرحليل ًفس الٌرائج : الثبات

 آخريي .  حتروى ذاذه تواسطح الثاحس ذاذه أو تاحصحتليل احت

، ضوء خطح علويح ذرضح فيها الفروض حتأى يرن الرحليل حتوالرٌظين هٌا يع التنظيم :

كوها خطح علويح ذاخ حتروى عوليح هٌظوح حتوذرحدد على أساسها الفئاخ فرحليل ا
 . الٌرائج  حتالوصول إ حتددج وإجراءاخ واضحح ذؤدي إحتخطواخ 
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ير الكوي كأساس روى أًه يعرود على الرقدحتليل احت يزحتهي أهن ها :  ب كمىسمو أ

حيس ، الثحس حتإلجراء الدراسح وكوٌطلق للحكن على اًرشار الظواهر وكوؤشر للدقح 
أرقام أو ذقديراخ كويح )  حتروى إحتذررجن هالحظاخ الثاحسواًطثاعاذه عي ا

عل الرأكد هي صحح الثياًاخ وصدقها حت(، وذلك حتذكراراخ أو ًسة هئويح .. ا
 حتأو إعادج حساب الرقديراخ الكويح ال، الرحليل إها تإعادج وشتاذها أهراً ههكًاً ، 

 رصدها الثاحس . 

روى أسلوب هي أسالية الثحس العلوي ذرحقق فيه اشرراطاخ حتفرحليل ا: عممي سموبأ

 قيق أهدافه. حتحتالثحس العلوي ويسهن
هضووى الٌص هي  حتليله تحتحتوع حتأى فالتاحز يهكى ضووى: حتيرٌاول الشكل وا

 لوهاخ.أفكار وهعارف وحقائق وهع

 إجراءات الدراسة: 
هًهج الدراسح:لذحقيق أهداف الدراسح ذم اسذخدام هًهج ذحليل الهحذوى وهو أحد 

تقوله: ذحليل الهحذوى يهدف إلى  يعرفه كاتالى أشكال التحوز الوصفيح ، وهو ها
الذصًيف الكهي لهضهوى هعيى في ضوء ًظام للفئاخ صهم ليعطي تياًاخ هًاستح 

 تهذا الهضهوى. لفروض هحددج خاصح 

هجذهع الدراسح األصلي هى جهيع كذب العلوم للهرحلح تألف  مجتمع الدراسة:

 .هـ في الههلكح العرتيح السعوديح3311/3313اإلتذدائيح للعام الدراسي 
تم اختيار كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي الفصل الدراسي األول عينة الدراسة:
تصر التحميل عمى )كتاب الطالبة( ، والذي يتكون ىـ، واق0799/0797لمعام الدراسي 

 هن ثالث وحدات دراسية هقسهة الى ستة فصول بواقع درسين لكل فصل .
 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة وتحقيقًا ألىدافيا قاهت الباحثة بها يمي:أدوات الدراسة:

 ههمكة بناء قائهة بهعايير األسس العقدية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في ال
العربية السعودية ،وقد انبثقت هنيا استهارة لتحميل هحتوى كتاب العموم في ضوء 
األسس العقدية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية وذلك لكل درس هن دروس 
كتاب العموم لمصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي األول، تضهنت االستهارة 

هعيار هقسهة عمى النحو  90بمغ عددىا قائهة بهعايير األسس العقدية والتي 
هعايير، هعايير  2التالي: هعايير األسس الخاصة بحقيقة األلوىية بمغ عددىا 

هعايير ، هعايير األسس الخاصة  7األسس الخاصة بحقيقة الكون بمغ عددىا 
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هعايير ، هعايير األسس الخاصة بحقيقة اإلنسان بمغ  2بحقيقة الحياة بمغ عددىا 
 هعيار في صورتيا األولية. 07عددىا 

  بناء قائهة بهعايير األسس اإلجتهاعية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في الههمكة
العربية السعودية ، والتي انبثقت هنيا استهاره لتحميل هحتوى كتاب العموم في ضوء 
األسس االجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية وذلك لكل درس هن 

اب العموم لمصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي األول وقد تضهنت دروس كت
هعيار في  00االستهارة الثانية قائهة هعايير األسس االجتهاعية والتي بمغ عددىا 

 صورتيا األولية .
  بناء استهارة التفريغ لحساب عدد التكرارات لهعايير االسس العقدية في الههمكة

وم هجهاًل، ثم حساب النسبة الهئوية لتكرار كل هعيار العربية السعودية لكتاب العم
 هن هعايير األسس 

  بناء استهارة التفريغ لحساب عدد التكرارات لهعايير االسس اإلجتهاعية في الههمكة
العربية السعودية لكتاب العموم هجهاًل، ثم حساب النسبة الهئوية لتكرار كل هعيار 

 هن هعايير األسس 
 الدراسة تم عرضيا في صورتيا األولية عمى ثالثة هن  لمتأكد هن صدق أداة

الهحكهين هن الهختصين في الهناىج وطرق التدريس والعموم االجتهاعية، وذلك 
لمتأكد هن هناسبة الهعايير وقابميتيا لمقياس ، وقد احتوت استهارة التحكيم عمى 

م في الههمكة هعايير األسس العقدية واالجتهاعية الواجب توفرىا في هناىج التعمي
 العربية السعودية 

  تستعرض الباحثة أىم التعديالت التي أجريت عمى استهارات التحميل بناًء عمى
 .همحوظات واقتراحات الهحكهين 

  تم تعديل استهارات التحميل وفق أراء الهحكهين وبالتالي تم التأكد هن صدق اداة
 الدراسة.
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  ضوء األسس العقدية لمهناىج في تكونت استهارة تحميل هحتوى كتاب العموم في
هعيار هقسهة عمى النحو  90الههمكة العربية السعودية في صورتيا النيائية هن 

هعايير، هعايير  3التالي: هعايير األسس الخاصة بحقيقة األلوىية بمغ عددىا 
هعايير ، هعايير األسس الخاصة  7األسس الخاصة بحقيقة الكون بمغ عددىا 

هعايير ، هعايير األسس الخاصة بحقيقة اإلنسان بمغ  2عددىا  بحقيقة الحياة بمغ
 .هعيار  00عددىا 

  تكونت استهاره تحميل هحتوى كتاب العموم في ضوء األسس االجتهاعية لمهناىج
 هعيار. 03في الههمكة العربية السعودية في صورتيا النيائية هن 

 ميل بإختالف الزهنلمتأكد هن ثبات أداة الدراسة قاهت الباحثة بإعادة التح. 
  تهت إعادة التحميل لموحده الثانية هن كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي وذلك

بعد هرور شير هن عهمية التحميل األولى ، ثم تم حساب تطابق نتائج التحميمين 
 (:002، 0227( والتي أوردىا طعيهة )Holistyبإستخدام هعادلة ىولستي )

C.R= 
=عدد N1=عدد الفئات الهتفق عمييا. M= هعاهل الثبات )اإلتفاق(. C.Rحيث: 

 الفئات في التحميل األول
N2عدد الفئات في التحميل الثاني= 

  ( هعاهالت اإلتفاق بين هرتي التحميل ويهكن القول بأن ثبات 0يوضح )جدول
أدوات الدراسة عاٍل بناًء عمى القيم الهوضحة بالجدول هها يؤكد قوة ثباتيا 

 والوثوق في تحميل الهحتوى بواسطتيا.
 معامالت اإلتفاق بين مرتي التحميل(  1) جدول 

 هعاهل اإلتفاق استهارات التحميل م
 2.30 قائهة هعايير األسس العقدية 0
 0 قائهة هعايير األسس اإلجتهاعية 0
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 اجراءات التطبيق: -
 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية في عهمية التحميل :

 تيار هجتهع الدراسة كها ذكر سابقًا.تم اخ .0
 تم اختيار عينة الدراسة كها ذكر سابقًا. .0
 جهع وتحميل الهعموهات ، وذلك بإتباع الخطوات التالية: .9

تصنيف الهحتويات الهبحوثة ، بناًء عمى حدود هايثيره البحث هن  - أ
طار النتائج الهستيدفة هن البحث ،واإلطار النظري  تساؤالت ، وا 

 وذلك كها يمي: لهشكمة البحث
 .األسس العقدية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية 
 .األسس االجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية 

هراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة في هوضوع الدراسة أو جزء  - ب
 هنو.

تحديد وحدات التحميل : وقد تم اختيار وحدة الكمهة وىي كها ذكر  - ت
( :كأن يقوم الباحث بحصر كهي لمفظ 000ص،0200العساف )

هعين لو داللتو الفكرية ،أو السياسية ، أو التربوية ...الخ ، 
وحساب هقدار تكراره ، ويتم اعتبار هعايير األسس العقدية 

 واالجتهاعية فئات لمتحميل.
تصهيم استهارة التحميل األولى الهشتهمة عمى قائهة الهعايير  - ث

ألسس العقدية لمهناىج في الههمكة القابمة لمقياس في ضوء ا
العربية السعودية والهنصوص عمييا في وثيقة سياسة التعميم في 
الههمكة العربية السعودية الصادرة عن المجنة العميا لسياسة التعميم 

م، وتقسيهيا الى هجاالت أساسية وىي 0342ىـ/0932عام 
ل حقيقة كالتالي: هجال حقيقة األلوىية ،هجال حقيقة الكون ، هجا

 الحياة ، هجال حقيقة اإلنسان.
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تصهيم استهارة التحميل الثانية الهشتهمة عمى قائهة الهعايير القابمة  - ج
لمقياس في ضوء األسس االجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية 
السعودية والهنصوص عمييا في وثيقة سياسة التعميم في الههمكة 

جنة العميا لسياسة التعميم عام العربية السعودية الصادرة عن الم
 .م0342ىـ/0932

 التأكد هن صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى الهحكهين. - ح
التأكد هن ثبات أداة الدراسة بإعادة التحميل بعد هرور فترة هن  - خ

 الزهن بإستخدام هعادلة ىولستي.
 تصهيم جداول التفريغ . - د
 تفريغ البيانات في جداول التفريغ هن بطاقات التحميل. - ذ
طبيق الهعالجة اإلحصائية لمبيانات الهستخمصة هن عهمية ت - ر

 التحميل.
 تحميل نتائج البحث وتفسيرىا وهناقشتيا في ضوء أسئمة الدراسة. - ز
 تقديم التوصيات والهقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  - س

 أسموب تحميل البيانات: -
 التالية:لتحميل هحتوى الكتاب )عينة الدراسة( تم استخدام األساليب اإلحصائية 

 لحساب هعاهل ثبات استهارة تحميل الهحتوى. Holistyهعادلة ىولستي  .0
التكرارات لحساب تكرار هعايير األسس العقدية واألسس االجتهاعية في كتاب  .0

 العموم لمصف السادس االبتدائي.
حساب النسبة الهئوية وذلك وفق هعادلة التكرار النسبي لهعرفة كيفية توزيع األسس  .9

 إلجتهاعية في كتاب العموم لمصف السادس االبتدائي كالتالي:العقدية وا

×022  
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 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا -
في ىذا الفصل تستعرض الباحثة كل ها انتيت إليو الدراسة الحالية هن نتائج تجيب 

 عمى أسئمة الدراسةالتي تم تحديدىا سابقًا. 
 أواًل: عرض نتائج السؤال األول:

ها هعايير األسس العقدية الواجب توفرىا في هناىج التعميم في الههمكة األول : السؤال 
 العربية السعودية؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استعراض وثيقة سياسة التعميم في الههمكة العربية السعودية 
م، باإلضافة الى 0342ىـ/0932الصادرة عن المجنة العميا لسياسة التعميم عام 

األدبيات ، وتم استخالص األسس العقدية الواجب توفرىا في هناىج استعراض بعض 
التعميم في الههمكة العربية السعودية ، وبناًء عمييا تم بناء قائهة بهعايير األسس العقدية 
والتي وزعت عمى أربعة هجاالت رئيسية وىي : )حقيقة األلوىية ، حقيقة الكون ، حقيقة 

 لي:الحياة ، حقيقة اإلنسان ( كالتا
 أواًل : حقيقة األلوىية:

تعريف الطالب بربو وحق ربو عمى نحو يجعمو يدرك استحقاقو سبحانو لمعبادة  (0
 .دون سواه ويجعمو يعبد اهلل هخمصًا لو الدين

 حث الطالب عمى طاعة اهلل واجتناب هعصيتو. (0
تعريف الطالب أن هحهدًا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خاتم األنبياء والهرسمين  (9

يطاع فيها أهر، ويصدَّق فيها أخبر، وُينتيى عها نيى عنو، وقد وصفو اهلل بأنو 
 .ال ينطق عن اليوى

 حث الطالب عمى االيهان بالهالئكة والتصديق بوجودىم . (7
حث الطالب عمى االيهان بالقرأن وقراءتو وتدبر آياتو وانو ناسخ لها قبمو هن  (2

 الكتب السهاوية.
حهدية وأنيا الهنيج األقوم لمحياة الفاضمة التي تحقق تعريف الطالب بالرسالة اله (2

 السعادة وتنقذ البشرية.
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 الحث عمى االلتزام بالهثل العميا التي جاء بيا اإلسالم. (4
 االيهان باليوم اآلخر واالستعداد ليوم الحساب والجزاء. (2
 الحث عمى الدعوة إلى اهلل. (0

 ثانيًا: حقيقة الكون:
اضع هلل وانو خمق هلل، وأنو ليس إلٌو وال أي هن تعريف الطالب بأن الكون كمو خ (3

 أجزائو كذلك.
أن الكون ليس عبدًا لإلنسان، وأن العالقة بينو وبين اإلنسان إنها ىي عالقة  (02

 تسخير، حيث سّخر اهلل لإلنسان ها في السهاوات وها في األرض.
 تعريف الطالب أن اإلنسان هستخمف في األرض ليعهرىا وفق هنيج اهلل. (00
ف الطالب أن اهلل يسّير ىذا الكون وفق سنن ونواهيس سّنيا لتستقيم بيا حياة تعري (00

اإلنسان عمى ىذه األرض، وىي هظاىر هن هظاىر التسخير لكنيا ليست حدودًا 
 لقدرة اهلل.

 ثالثًا: حقيقة الحياة:
تعريف الطالب أن الحياة هيدان لإلبتالء وان اهلل جعل االنسان ذا طبيعة هزدوجة  (09

 تعداد لتهييز الخير والشر.فييا اس
تعريف الطالب ان الشرع جاء لينظم لإلنسان هنيج التعاهل هع عناصر االبتالء  (07

هتضهنًا االعتراف بالدافع الفطري وتنظيم إشباعو ببيان ها يحل وها يحرم، 
 )وتوجيو اإلشباع بربطو بغاية وجود اإلنسان )عبادة اهلل

االبتالء بناء عمى هدى قرب ذلك  ترتيب الجزاء عمى سموك الفرد في هواجية (02
 السموك أو بعده هن أن يكون هظيرًا لتحقيق غاية العبودية هلل.

 حث الطالب عمى العهل واإلنتاج وان الدنيا دار عهل واآلخرة دار الحساب . (02
 تعريف الطالب بأىهية الوقت وحثو عمى تقديره واستثهاره وانو ىو الحياة. (04
نفس واألفاق وتعريفو بحياة االهم والهجتهعات تعريف الطالب بسنن اهلل في األ (02

 حتى يتهكن هن االستفادة هن التسخير.
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 رابعًا: حقيقة اإلنسان:
تعريف الطالب أن اهلل كرم االنسان وحهمو األهانو التي أبت السهوات واألرض أن  (03

 يحهمنيا.
 حث الطالب عمى االيهان بالكراهو االنسانية. (02
 اهلل هيزه بالعقل والحرية . بيان ان االنسان هخموق هكمف وأن (00
 بيان أن غاية وجود اإلنسان عبادة اهلل وحده. (00
تنهية قدرات الطالب الفكرية بها يجعمو يتفاعل هع االشياء واالحياء لتحقيق  (09

 العبودية هلل.
تنهية قدرات الطالب الحركية بها يجعمو يتفاعل هع االشياء واالحياء لتحقيق  (07

 العبودية هلل.
الب الوجدانية بها يجعمو يتفاعل هع االشياء واالحياء لتحقيق تنهية قدرات الط (02

 العبودية هلل.
 بيان أن ال فرق بين الناس عند اهلل اال بالتقوى . (02
بيان أن النساء والرجال جهيعيم هتساوين في أصل االنسانية وانيم هكمفين كاٌل  (04

 حسب وظيفتو ودورة في الحياة.
 طة بو.أن سموك اإلنسان يتأثر بالبيئة الهحي (02
بيان أن الهؤهن القوي خير هن الهؤهن الضعيف وأن القوه ىي قوة العقيدة وقوة  (03

 الخمق وقوة الجسم.
 حث الطالب عمى التصدي لمغزو الفكري الذي تواجيو األهة اإلسالهية . (92

 ثانيًا: عرض نتائج السؤال الثاني:
ىج التعميم في ها هعايير األسس اإلجتهاعية الواجب توفرىا في هناالسؤال الثاني: 

 الههمكة العربية السعودية ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استعراض وثيقة سياسة التعميم في الههمكة العربية 

م، 0342ىـ/0932السعودية الصادرة عن المجنة العميا لسياسة التعميم عام 
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باإلضافة الى استعراض بعض األدبيات ، وتم استخالص األسس اإلجتهاعية 
ىا في هناىج التعميم في الههمكة العربية السعودية ، وبناًء عمييا تم الواجب توفر 

 هعيار كالتالي: 03بناء قائهة بهعايير األسس اإلجتهاعية والتي تمخصت في 
 تعريف الطالب أن ثقافة الهجتهع تنبثق هن اإلسالم. (90
تعريف الطالب أن تاريخ الهجتهع السعودي هرتبط ارتباط وثيق بالتاريخ  (90

 .اإلسالهي
تعريف الطالب بأىهية الههمكة العربية السعودية كهجتهع هسمم خصو اهلل بحراسة  (99

 هقدسات اإلسالم.
 التأكيد عمى ان المغة العربية هكون اساسي ليوية الهجتهع السعودي. (97
 حث الطالب عمى االعتزاز بالمغة العربية وانيا لغة القرآن. (92
 قانيا.حث الطالب عمى استخدام المغة العربية الفصحى وات (92
 بيان أن األصل في لغة التعميم ىي المغة العربية. (94
 بيان أن ثقافة الهجتهع السعودي ترتبط بقيهو وهبادئو. (92
بيان ان ثقافة الهجتهع السعودي ليا ثوابت وانو الهانع هن انتقال الثقافات بين  (93

 الهجتهعات هالم تعود عمى الثوابت بضرر.
لم وانو يسعى الى االرتقاء بأفراده الى بيان ان الهجتهع السعودي هتفاعل هع العا (72

 هستوى الحصانة الذاتية وتحهل الهسؤليو.
 تأصيل اليوية الوطنية. (70
 تنهية شعور الطالب بالهسؤلية االجتهاعية (70
بيان أىهية تعاون االسرة هع الهدرسة في تنشئة الفرد عمى اساس هن العقيدة  (79

 االسالهية الصافية.
 عية.تبصير الطالب بالهشكالت االجتها (77
حث الطالب عمى ايجاد الحمول لمهشكالت االجتهاعية التي تواجو الهجتهع  (72

 السعودي.
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 تنهية دور الهسجد في تنشئة الفرد في الهجتهع السعودي. (72
اعداد الطالب ليكون قادر عمى تهييز البدائل الهتوافقة هع ثوابت الهجتهع  (74

 السعودي.
 ات الهجتهع.تنهية اىهية العهل الهيني لدى الطالب لسد احتياج (72
 حث الطالب عمى العهل الجهاعي. (73

 ثالثًا: عرض نتائج السؤال الثالث:
ها هدى توافر األسس العقدية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية في السؤال الثالث: 

 كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي؟
دائي لكل تم تحميل هحتوى كتاب العموم لمصف السادس االبت لإلجابة عن ىذا السؤال

 ( .9درس وفقًا إلستهارة التحميل الهعدة لذلك والهوضحة انظر )الهمحق رقم 
وبعد ذلك ُرصدت تكرارات هعايير االسس العقدية لجهيع الدروس وحساب النسبة 

(  ، وبعد حساب 2الهئوية لكل هعيار في استهارة خاصة لمتفريغ انظر )الهمحق رقم 
 ( 0-7نتائج كها يوضح )الجدول رقم النسبة الهئوية لكل هعيار ظيرت ال

تكرارات معايير األسس العقدية في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي ( 2)جدول 
 ونسبيا المئوية

المجال لرئيسي 
النسبة  التكرار المعايير لممعيار

 المئوية

 االلوىية

تعريف الطالب بربو وحق ربو عمى نحو يجعمو يدرك استحقاقو 
 - - .دون سواه ويجعمو يعبد اهلل مخمصًا لو الدينسبحانو لمعبادة 

 - - حث الطالب عمى طاعة اهلل واجتناب معصيتو.
تعريف الطالب أن محمدًا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خاتم 
األنبياء والمرسمين يطاع فيما أمر، ويصدَّق فيما أخبر، وُينتيى 

 .اليوىعما نيى عنو، وقد وصفو اهلل بأنو ال ينطق عن 
- - 

 - - حث الطالب عمى االيمان بالمالئكة والتصديق بوجودىم .
حث الطالب عمى االيمان بالقرأن وقراءتو وتدبر آياتو وانو ناسخ 

 - - لما قبمو من الكتب السماوية.
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المجال لرئيسي 
 التكرار المعايير لممعيار

نسبة ال
 المئوية

 
تعريف الطالب أن اهلل يسّير ىذا الكون وفق سنن ونواميس 

سّنيا لتستقيم بيا حياة اإلنسان عمى ىذه األرض، وىي 
 .مظاىر من مظاىر التسخير لكنيا ليست حدودًا لقدرة اهلل

13 1.43% 

 الحياة

اهلل جعل االنسان تعريف الطالب أن الحياة ميدان لإلبتالء وان 
 - - .مزدوجة فييا استعداد لتمييز الخير والشرذا طبيعة 

ان الشرع جاء لينظم لإلنسان منيج التعامل تعريف الطالب 
مع عناصر االبتالء متضمنًا االعتراف بالدافع الفطري وتنظيم 

إشباعو ببيان ما يحل وما يحرم، وتوجيو اإلشباع بربطو بغاية 
 )وجود اإلنسان )عبادة اهلل

- - 

ء عمى سموك الفرد في مواجية االبتالء بناء عمى ترتيب الجزا
مدى قرب ذلك السموك أو بعده من أن يكون مظيرًا لتحقيق 

 غاية العبودية هلل.
- - 

حث الطالب عمى العمل واإلنتاج وان الدنيا دار عمل واآلخرة 
 %11 99 دار الحساب .

 - - تعريف الطالب بأىمية الوقت وحثو عمى تقديره واستثماره وانو

تعريف الطالب بالرسالة المحمدية وأنيا المنيج األقوم لمحياة 
 - - بشرية.الفاضمة التي تحقق السعادة وتنقذ ال

 - - الحث عمى االلتزام بالمثل العميا التي جاء بيا اإلسالم.
 %1.11 1 االيمان باليوم اآلخر واالستعداد ليوم الحساب والجزاء.

 - - الحث عمى الدعوة إلى اهلل. 

 الكون

وانو خمق هلل، وأنو ليس تعريف الطالب بأن الكون كمو خاضع هلل 
 - - لك.إلٌو وال أي من أجزائو كذ

أن الكون ليس عبدًا لإلنسان، وأن العالقة بينو وبين اإلنسان إنما 
ىي عالقة تسخير، حيث سّخر اهلل لإلنسان ما في السماوات وما 

 .في األرض
- - 

تعريف الطالب أن اإلنسان مستخمف في األرض ليعمرىا وفق 
 - - .منيج اهلل
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 ىو الحياة.

تعريف الطالب بسنن اهلل في األنفس واألفاق وتعريفو بحياة  
 %2.54 23 االمم والمجتمعات حتى يتمكن من االستفادة من التسخير.

 اإلنسان

تعريف الطالب أن اهلل كرم االنسان وحممو األمانو التي أبت 
 - - السموات واألرض أن يحممنيا.

 - - لكرامو االنسانية.حث الطالب عمى االيمان با
 - - بيان ان االنسان مخموق مكمف وأن اهلل ميزه بالعقل والحرية 

 - - بيان أن غاية وجود اإلنسان عبادة اهلل وحده.
تنمية قدرات الطالب الفكرية بما يجعمو يتفاعل مع االشياء 

 % 51.5 459 واالحياء لتحقيق العبودية هلل.

ركية بما يجعمو يتفاعل مع االشياء تنمية قدرات الطالب الح
 % 31.5 252 واالحياء لتحقيق العبودية هلل.

 

المجال لرئيسي 
النسبة  التكرار المعايير لممعيار

 المئوية

 

تنمية قدرات الطالب الوجدانية بما يجعمو يتفاعل مع االشياء 
 % 3.3 31 واالحياء لتحقيق العبودية هلل.

 - - ند اهلل اال بالتقوى .بيان أن ال فرق بين الناس ع
بيان أن النساء والرجال جميعيم متساوين في أصل االنسانية 

 - - وانيم مكمفين كاٌل حسب وظيفتو ودورة في الحياة.

 % 1.22 2 أن سموك اإلنسان يتأثر بالبيئة المحيطة بو.
بيان أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأن القوه 

 - - قوة الخمق وقوة الجسم.ىي قوة العقيدة و 

حث الطالب عمى التصدي لمغزو الفكري الذي تواجيو األمة  
 - - اإلسالمية .

 %111 915 المجموع
 

 تفسير نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
 يتضح هن الجدول :ـ 
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  . أن الهنيج لم يراعى كل الهعايير العقدية الهتفق عمييا 
 ينية الهتفق عمييا فى هجتهعنا وديننا . يفتقر الهيج إلى الهعايير الد 
  . الهنيج لم يتم بناءه بطريقة عميهية عمى أسس عقدية واضحة 

 رابعًا: عرض نتائج السؤال الرابع:
ها هدى توافر األسس االجتهاعية لمهناىج في الههمكة العربية السعودية السؤال الرابع: 

 في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي؟
تم تحميل هحتوى كتاب العموم لمصف السادس االبتدائي لكل  عن ىذا السؤاللإلجابة 

 درس وفقًا إلستهارة التحميل الهعدة لذلك والهوضحة.
وبعد ذلك ُرصدت تكرارات هعايير االسس االجتهاعية لجهيع الدروس وحساب النسبة 

لكل هعيار  الهئوية لكل هعيار في استهارة خاصة لمتفريغ، وبعد حساب النسبة الهئوية
 (  9ظيرت النتائج كها يوضح )الجدول 
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كرارات معايير األسس اإلجتماعية في كتاب العموم لمصف السادس (  3)جدول 

 اإلبتدائي ونسبيا المئوية
النسبة  التكرار المعايير

 المئوية
 - - تعريف الطالب أن ثقافة المجتمع تنبثق من اإلسالم.

لسعودي مرتبط ارتباط وثيق بالتاريخ تعريف الطالب أن تاريخ المجتمع ا
 اإلسالمي.

- - 

تعريف الطالب بأىمية المممكة العربية السعودية كمجتمع مسمم خصو اهلل 
 بحراسة مقدسات اإلسالم.

- - 

 - - التأكيد عمى ان المغة العربية مكون اساسي ليوية المجتمع السعودي.
 - - غة القرآن.حث الطالب عمى االعتزاز بالمغة العربية وانيا ل

 - - حث الطالب عمى استخدام المغة العربية الفصحى واتقانيا.
 - - بيان أن األصل في لغة التعميم ىي المغة العربية.

 - - بيان أن ثقافة المجتمع السعودي ترتبط بقيمو ومبادئو.
بيان ان ثقافة المجتمع السعودي ليا ثوابت وانو المانع من انتقال الثقافات 

 المجتمعات مالم تعود عمى الثوابت بضرر. بين
- - 

بيان ان المجتمع السعودي متفاعل مع العالم وانو يسعى الى االرتقاء 
 بأفراده الى مستوى الحصانة الذاتية وتحمل المسؤليو.

- - 

 - - تأصيل اليوية الوطنية.
 % 04 2 تنمية شعور الطالب بالمسؤلية االجتماعية.

السرة مع المدرسة في تنشئة الفرد عمى اساس من بيان أىمية تعاون ا
 العقيدة االسالمية الصافية.

- - 

 - - تبصير الطالب بالمشكالت االجتماعية.
 

 

النسبة  التكرار المعايير
 المئوية
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حث الطالب عمى ايجاد الحمول لممشكالت االجتماعية التي تواجو المجتمع 
 السعودي.

- - 

 - - الفرد في المجتمع السعودي. تنمية دور المسجد في تنشئة
اعداد الطالب ليكون قادر عمى تمييز البدائل المتوافقة مع ثوابت المجتمع 

 السعودي.
- - 

 - - تنمية اىمية العمل الميني لدى الطالب لسد احتياجات المجتمع.
 % 49 02 حث الطالب عمى العمل الجماعي.

00 022% 
 

 يتضح هن الجدول السابق :ـ 
  ال أسس واضحة لبناء الهنيج .أنو 
 . أن الهنيج لم يراعى الكثير هن األسس اإلجتهاعية 
  الهنيج لم يراعى اهور اإلندهاج الهجتهعى لمهجتهع السعودى. 
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 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بها يمي:التوصيات: 
تضهين هعايير األسس العقدية واإلجتهاعية في هناىج العموم في الههمكة  .0

 ربية السعودية.الع
إعادة النظر في هناىج العموم في الههمكة العربية السعودية حيث أن هعايير  .0

األسس العقدية واإلجتهاعية لم تتوفر بالهستوى الهطموب وذلك بناًء عمى نتائج 
 الدراسة الحالية.

وضع األسس العقدية واإلجتهاعية والنفسية والهعرفية الواجب توفرىا في هناىج  .9
ي الههمكة ضهن خطة تطوير هناىج العموم والرياضيات في الههمكة التعميم ف

 العربية السعودية.
تطوير قوائم هعايير األسس العقدية واإلجتهاعية الواجب توفرىا في هناىج  .7

 التعميم في الههمكة العربية السعودية.
إجراء بحوث تحميمية هشابية لمدراسة الحالية لكتب العموم لمهراحل اآلخرى هن  .2

 احل التعميم العام في الههمكة العربية السعودية.هر 
إجراء بحوث تحميمية لهواد آخرى هن هناىج التعميم في الههمكة العربية  .2

السعودية لدراسة هدى توفر االسس العقدية واإلجتهاعية والنفسية والهعرفية 
 لهناىج التعميم في الههمكة العربية السعودية فييا.

 البحوث المقترحة . -
 نتائج الدراسة تقترح الباحثة بعض الدراسات الهستقبمية كالتالي: في ضوء

دراسة هدى توفر األسس العقدية واالسس اإلجتهاعية لهناىج التعميم بالههمكة  .0
 العربية السعودية في كتب العموم لمهراحل الهختمفة.

ية دراسة هدى توفر األسس الهعرفية واالسس النفسية لهناىج التعميم بالههمكة العرب .0
 السعودية في كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي.

دراسة هدى توفر األسس الهعرفية واالسس النفسية لهناىج التعميم بالههمكة العربية  .9
 السعودية في كتب العموم لمهراحل الهختمفة.
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تحميل هحتوى كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي في ضوء القيم الدينية في  .7
 سعودية.الههمكة العربية ال

تحميل هحتوى كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي في ضوء القيم اإلجتهاعية في  .2
 الههمكة العربية السعودية.

إعداد برناهج هقترح لتطوير كتاب العموم لمصف السادس اإلبتدائي في ضوء  .2
االسس العقدية واإلجتهاعية والنفسية والهعرفية لهناىج التعميم بالههمكة العربية 

 دية.السعو 
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 مصادر البحث:
روى كراب العلوم للصف السادس حتليليح حت(. دراسح  ٥٠٠٢.) حتج، حتحتا

، ذدريس العلوم حتضوء هعاي حتولكح العرتيح السعوديح حتا حتاالتردائي 
صريح للوٌاهج وطرق حتالعلوي الساتع عشر للجوعيح ا رحتؤحتا

عيى جاهعح ، ٥الهجلد-عياريححتسروياخ احتهٌاهج الرعلين وا، الردريس
 .  القاهرج شهس

سطة المتوحلة لمرمقررات العلوم بايم محتوى (.تقو ٠٢٠٢غرم اهللا.) ني، الزهرا

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم في ضوء  يف

(TIMSSرسالة دكتوراه غ.) جامعة أم القرى ،منشورة.كلية التربية ير

 ،مكة المكرمة.

في المملكة العربية السعودية.  (.نظام وسياسة التعليم٠٢٠٠الحقيل،سليمان.)

 الرياض:مطابع الحميضي.

في ضوء حلة االبتدائية لمرى مناهج العلوم بايم محتو(.تقو ٠٢٢٢مد.) حم،حكمي

جامعة ، منشورة.كلية التربيةماجستير غير متطلبات الثقافة العلمية. رسالة 

 أبها.خالد،الملك 

العربية لمصف الثاهن (.درجة تهثيل كتاب المغة 0222الحواهدة،هحهد فؤاد.)
األساسي في األردن لألسس العقدية والفمسفية والنفسية والهعرفية 
واالجتهاعية لمهنياج.بحث هنشور في هجمة ام القرى لمعموم النفسية 

 ،الههمكة العربية السعودية.0العدد-9الهجمد-والتربوية
 رشد.(.الهنيج الهدرسي الهعاصر.الرياض:هكتبة ال0202الخميفة،حسن جعفر.)

 -االسس –الهكونات  –(. الهناىج 0224الدعيمج، ابراىيم عبدالعزيز. )
 التطوير. هصر: دار القاىرة.-التنظيهات

(.الهنـاىـج حاضرا وهستقباًل. الكويت:هكتبة الهنار 0220الدهرداش،صبري.) 
 اإلسالهية.

(.الهناىج الدراسية في هجتهع 0222رسالن، هصطفى، وأبولبن، وجيو الهرسي.)
 هعرفة بين النظرية والتطبيق.الهدينة الهنورة:دار الزهان.ال
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براىيم، عبدهلل. ) (. الهنيج الهدرسي الهعاصر. عهان: 0227سعادة، جودت، وا 
 دار الفكر.

(.تحميل هحتوى كتب الدراسات اإلجتهاعية في دولة 0229السهيري،لطيفة صالح.)
حث غير سنغافورة في ضوء األسس الفمسفية واالجتهاعية لمهنيج.ب

هنشور.قسم الهناىج وطرق التدريس،كمية التربية،جاهعة الهمك 
 سعود،الرياض.
 (. تطوير الهناىج الدراسية. الرياض: عالم الكتب.0702شوق، هحهود أحهد. ) 

 ردار الفكالقاىرة:ن اإلنسانية.والعم يفى وتحملا لميحت(.0227ي.) درش،عيهةط
 .يبرالع

(. الهنيج بين 0227حيم عوض. )عاشور، راتب قاسم، وأبوالييجاء، عبدالر 
 النظرية والتطبيق. عهان: دار الهسيرة.

 (.الهناىج الهدرسية. الرياض: هكتبة الرشد.0222عرفان،خالد هحهود هحهد.)
(.الهدخل إلى البحث في العموم السموكية. 0200العساف،صالح هحهد.)

 الرياض:دار الزىراء.
وم الهطور لمصف األول الهتوسط (.تقويم كتاب العم0200عسيالن،بندر بن خالد.)

في ضوء هعايير الجودة الشاهمة.رسالة هاجستير غير هنشورة.قسم الهناىج 
 وطرق التدريس،كمية التربية،جاهعة ام القرى،هكة الهكرهة.

 (.أصول التربية اإلسالهية. القاىرة: عالم الكتب.0220القاضي، سعيدإسهاعيل.)
(.هناىج التعميم بين الواقع 0220.)المقانى،احهد حسين،وهحهد،فارعو حسن
 والهستقبل. القاىرة: عالم الكتب.

-عناصرىا -أسسيا -(. الهناىج الدراسية هفيوهيا0222هسمم، حسن أحهد. )
 تنظيهاتيا. الرياض: دار الزىراء.

 (. اساسيات الهناىج.الرياض: دار النشر الدولي.0222ف.)الهكاوي،هحهد أشر 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:80533&q=
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:80533&q=
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(.أصول التربية اإلسالهية وأساليبيا في البيت 0933النحالوي،عبدالرحهن.)
 والهدرسة والهجتهع.االردن:دار الفكر.

-(.تحميل الهحتوى .تونس:الهجمة العربية لمهعموهات0323اليبائمي، حسن.)
 .0ع-02هجمد

شركة الرشد  الرياض: (.الهناىج وهنظوهة التعميم.0202يوسف،هاىر اسهاعيل.)
 العالهية.

Brooker, S (2011), "Primary Objects: Developing a New Type of 

Furniture for the Early Elementary Classroom", Greensboro, 

The University of North Carolina. 

Chism, N (2006), "Challenging Traditional Assumptions and 

Rethinking Learning Spaces", Louisville, Educause 

association, pp. 16-27. 

Department of Education (2011), "SECTION 3a- Primary Schools 

Building Handbook", Northern Ireland. 

Downing, J.. (2004). Related services for students with disabilities: 

Introduction to the special issue. Intervention in School and 

Clinic, 39, 195-208. 

Glebe Rd., N)2009) Teaching science to students with disabilities, the 

ERIC clearing house on disabilities and gifted education, The 

council for Exceptional Children,. Internet: 

http://ericec.org/faq/science.htm/. 

Mikaela.f (2011), "What is “active learning”?", Center for Excellence 

in Teaching and Learning. 
  


