
 
 

 
128 

 DOI: 10.33193/JALHSS.39.10 

تدريس األحكام  عندصعوبات تطبيق الممارسة العملية 

 العلوم وجهاتالفقهية من وجهة نظر معلمات وم

 الشرعية
 

aminah.mk@gmail.com 

 

 

 الخالصة

هدفت الدّراسة إلى معرفة المعوقات التي تحول دون تطبيق الممارسة العملية في تدريس األحكام الفقهية من 

( موجهة، وُصممت 55( معلمة، و)572وجهة نظر معلمات ومشرفات العلوم الشرعية. وبلغت عينة الدّراسة )

حاور: األول: الصعوبات  المتعلقة ( عبارة اشتملت على أربعة م52أداة الدّراسة في صورة استبانة تضمنت )

بالمعلمة ، والثاني الصعوبات المتعلقة بالمتعلمة، والثالث الصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي، والرابع 

الصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليمية. وقد أظهرت نتائج الدّراسة اتفاق عينة الدراسة على أن المحور المتعلق 

في مقدمة الصعوبات بدرجة صعوبة عالية. كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة بالبيئة التعليمية جاء 

إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيما يخص الصعوبات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية لصالح 

ا يخص الصعوبات الموجهات؛ بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائياً بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيم

المتعلقة بالمتعلمة ، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية. وقد أوصت الدراسة بضرورة بث ثقافة التطبيق و 

الممارسة العملية لدى معلمات وموجهات العلوم الشرعية من أجل اكتساب الطالبات األحكام الفقهية، والمهارات، 

تعليمية موائمة ومناسبة تتضمن جميع االحتياجات المادية وخاصة واالتجاهات. كما أوصت بضرورة توفير بيئة 

 ما يتعلق بالمرافق التي تحتاجها المتعلمات ألداء العبادات كالمصليات والمواضئ. 
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ABSTRACT  

The study aimed at identifying the obstacles that impede the practical application 

when teaching jurisprudences from the perspective of the Islamic studies teachers and 

supervisors. The study sample consisted of (275) teachers and (22) supervisors. The 

study instrument was designed in the form of a questionnaire which included (25) 

items distributed in four dimensions: First, difficulties related to the teacher; the 

second, difficulties related to the learners; the third, difficulties related to the 

curriculum; and the fourth, difficulties related to the educational environment. The 

results of the study showed that the study sample agreed that the dimension of the 

educational environment represented the highest degree of difficulty. The results also 

showed that there were statistically significant differences between the teachers and 

supervisors' attitudes towards the difficulties related to the Islamic studies teachers in 

favor of the supervisors. There were no statistically significant differences between 

teachers and supervisors' views regarding the difficulties related to the learner, the 

curriculum and the educational environment. The study recommended the need to 

extend the beliefs of the practical application when teaching jurisprudences among the 

Islamic studies teachers and supervisors in order to help students acquire 

jurisprudences, skills, and attitudes. It also recommended the need to provide a 

suitable and appropriate educational environment that includes all required facilities, 

especially these related to the infrastructure needed by the learners to perform the acts 

of worshiping such as special places of prayers and ablutions. 
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  مقدمةال

 وعلى آلهالخير  البشريةومعلم خير البرية  والصالة والسالم علىلم يعلم  اإلنسان مام م بالقلم علّ الحمد هلل الذي علّ 

 ً  .كثيراً  وصحبه وسلم تسليما

إن اإلسالم دعى إلى الممارسة العملية فال توجد آية قرآنية تحدثت عن اإليمان إال قرنته بالعمل وجعلته مشروطاً 

ُن ُودًّا بالممارسة من منطلق أن العمل عبادة قال تعالى:  ْحَمَٰ اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهُم الرَّ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ئَِك ُهْم أُولُ  ( وقال أيضاً 69)مريم: ُ ۖ َوأُولََٰ ئَِك الَِّذيَن َهدَاُهُم اَّللَّ  و اأْلَْلبَابِ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ ۚ أُولََٰ

 .(99)النساء: َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتًا ( 81لزمر:)ا

الزم وقاعدة أساسية تقوم عليها أفعال المسلم من عبادات و  وعلى ذلك فإن الممارسة العملية لألحكام الشرعية أمر

ركيز على الممارسة والعمل فخير طريق لكسب المهارة في أداء ويحظى الفقه وموضوعاته بالت ،معامالت

العبادات التي هي فرض عين على كل مسلم هو ممارستها عملياً بدقة وإتقان مع الحرص على اإلرشاد والتوجيه 

 وتصحيح األخطاء حتى تؤدى العبادات وأحكامها بالكيفية التي وردت في القرآن والسنة.

ة حسنة في تطبيق العبادات وممارستها عمليا حينما كان يُعلِّم الصحابة رضوان هللا أسو ولنا في رسول هللا 

(5222عليهم فقال عند تعليم الصالة  )َصلَّوا َكما تروني أصلي( )األمام أحمد،
 (1)

.وقال عند تعليمهم مناسك الحج 

(5226)لتأخذوا عني مناسككم فأني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه() مسلم،
(2)

ساروا  كما أن الصحابة . 

لَِمّيِ قَاَل: َحدَّثَنَا َمْن َكاَن يُْقِرئُنَا )في التعليم بالتطبيق والممارسة العملية  على نهج النبي  ْحَمِن السُّ فَعَْن أَِبي َعْبِد الرَّ

 فاَل يَأُخذُوَن فِي اْلعَْشِر اأْلُْخَرى َحتَّى يَْعلَُموا ،َعْشَر آيَات  ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّيِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّهْم َكانُوا َيْقتَِرئُوَن ِمْن َرُسوِل هللاِ 

َواْلعََمَل(قَالُوا: فَعَِلْمنَا اْلِعْلَم  ،َما فِي َهِذِه ِمْن اْلِعْلِم َواْلعََملِ 
(3)

وعلى هذا فإن الممارسة العملية أسلوب تربوي نبوي . 

ودليل على أهمية التطبيق العملي في مجال ، للتعليم والتوجيه يؤكد أن التطبق والممارسة أكثر تأثيراً على المتعلم

 ترسيخ المعرفة وتثبيتها من خالل ربطها بالواقع والخبرة المباشرة المحسوسة.العبادات ل

وبالرغم من مكانة الممارسة العملية في التعليم والحث عليها كماورد في القرآن والسنة ومكانة األحكام الفقهية 

السياسة التعليمية في  وخاصة العبادات التي جعلها هللا فرض عين على كل مسلم واالهتمام الذي تحظى به من قبل

دستوراً لها وعملت   المملكة العربية السعودية التي قامت على منهج اإلسالم واتخذت كتاب هللا وسنة رسوله

ً من خالل إقرار المناهج التي تعلم الناس دينهم في كل مراحل التعليم العام، كما أولت  على تطبيق ذلك عمليا

( وخاصة فقه العبادات، حيث تُدرس أحكام الصالة 5226م الشرعية )ابن عفيف،اهتماماً كبيراً بتدريس مواد العلو

 ( سنوات دراسية في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام.7مثال )

إال أن تدريس مواد العلوم الشرعية ومنها الفقه يواجه صعوبات متعددة تعيق تعلمها بالشكل المطلوب حيث 

 أشارت

 فجوة بين الجانب النظري والتطبيقي في تدريس المعلمين لألحكام الفقهية التي تتطلب عدة دراسات إلى وجود

 Alismail & McGuire الجانب التطبيقي العملي كدراسة اإلسماعيل ومشجر  على تركز ممارسة عملية

وابن عفيف  (،5226) ودراسة الجهيمي (،5282ودراسة الفراجي) ،(5285ألحمدي )اودراسة (2015)

( حيث أشاروا إلى أن من الصعوبات التي تواجه تدريس مقررات العلوم 5222ودراسة السعيد) (،5226)

وضعف اإلدارة الصفية لدى  وعدم مناسبة البيئة الصفية، الدراسية،الشرعية كثرة أعداد الطالب داخل الفصول 

انخفاض المستوى العلمي للطالب وعدم جديتهم ، وكذلك وجود قصور في األساليب التدريسية المتبعة والمعلم، 

ب التي يركز فيها أغلب المعلمين على الجوانب النظرية وعدم تطبيق استراتيجيات مبتكرة تزيد من قدرات الطال

                                                           
 .52202مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند البصريين، بقية حديث مالك بن حويرث، ح (1)

.616، ص8001( كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، رقم5)  

 .51015مسند األمام احمد، باقي مسند األنصار، حديث رجل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ح( 1)
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وتساعد على توظيف المهارات المعرفية وربطها بواقع المتعلم، إضافة إلى قلة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة 

 وضعف األساليب المشجعة للمتعلمين للمشاركة في بيئة التعلم بفعالية.

 

 الدّراسةمشكلة 

لتعلم أحكامه إال أنه من خالل  بالرغم من أهمية فقه العبادات وضرورة الجمع بين الجانب النظري والعملي

فقد الحظت هؤالء  إشراف الباحثة على طالبات التدريب الميداني تخصص طرق تدريس العلوم الشرعية،

الطالبات أثناء تدريسهن لألحكام الفقهية وخاصة العبادات أن المتعلمات لديهن خلالً وقصوراً بحيث ال يُحسّن 

الصحيح عند أدائهن لهما في المدرسة مثل: ترك بعض أعضاء الوضوء الوضوء والتيمم والصالة على الوجه 

وعدم السجود على األعضاء  والعجلة في قراءة الفاتحة، دون أن يصيبها الماء، وعدم مسح جميع الرأس ،

افتراش الذراعين بالرغم من أنهن يدرسن الصالة والوضوء بالتفصيل في كل المراحل ، ووكثرة الحركة السبعة،

 يمية.التعل

ولكي تكون الباحثة موضوعية حيال هذه المشكلة أجرت دراسة استطالعية بسؤال مفتوح لمعرفة أبرز  

الصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسة العملية في تدريس األحكام الفقهية التي تمارس عملياً وطبقت على عينة 

 ( معلمة ما81وقد أفادت ) .ة والثانويةمعلمة من معلمات العلوم الشرعية في المرحلة المتوسط 12مكونة من 

%( من العينة أن أبرز الصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسة العملية لتدريس األحكام الفقهية  كثرة 92نسبته )

%( من العينة الصعوبات التي تعيق الممارسة العملية 12( معلمات بنسبة )6األعباء التدريسية للمعلمة وأرجعت )

%( أن أبرز الصعوبات التي تعيق 82( معلمات ما نسبته )1اكن مناسبة للتطبيق ،بينما ذكرت )إلى عدم توافر أم

وهذه النتائج دفعت الباحثة  .الممارسة العملية في تدريس األحكام  الفقهية  عدم اهتمام الطالبات بتعلم هذه األحكام

الممارسة العملية في تدريس األحكام  إلى القيام بهذه الدراسة للوقوف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق

 الفقهية من وجهة نظر معلمات ومشرفات العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية.

 :ةاآلتي األسئلةفي  الدّراسةمشكلة  ويمكن بلورة

ما الصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية من وجهة نظر المعلمات  .8

 والمتعلقة بالمعلمة، والمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية؟

ما الصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية من وجهة نظر الموجهات  .5

 والمتعلقة بالمعلمة، والمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية؟

والمشرفات حول الصعوبات التي تواجه تطبيق الممارسات العملية  وجهة نظر المعلمات بينما الفرق  .1

 تدريس األحكام الفقهية؟ عند

 

 الدّراسةف اهدأ

 الحالية إلى: الدّراسةتهدف 

 تدريس األحكام الفقهية.عند الوقوف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق الممارسات العملية  .8

تدريس األحكام  عندالمعلمات والموجهات حول صعوبات تطبيق الممارسة العملية  معرفة وجهة نظر .5

 الفقهية والمتعلقة بالمعلمة، والمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية.

تدريس  عندنظر أفراد عينة الدراسة حول صعوبات تطبيق الممارسة العملية  هةتحديد الفروق في وج .1

 لقة بالمعلمة، والمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية.األحكام الفقهية والمتع
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 الدّراسةأهمية 

ويمكن عرض  اوتعليمه أحكام العباداتوهو مجال تعلم  فيه،تستمد هذه الدراسة أهميتها من المجال الذي تبحث 

 تلك األهمية في النقاط اآلتية:

 عندتفيد معلمات العلوم الشرعية في الكشف عن الصعوبات التي تحول دون تطبيق الممارسات العملية  قد .8

 تدريس األحكام الفقهية وتأثير ذلك على أدائهن وإرشادهن إلى تجاوز تلك المعوقات لالرتقاء بمستواهن المهني.

التطبيق العملي لألحكام  قد تكشف لمشرفات العلوم الشرعية ما تعانيه المعلمات من صعوبات تعيق .5

 الفقهية.

 الضوء على مواطن القوة والضعف في تدريس األحكام الفقهية من خالل الممارسة العملية. تسلط .1

تلك البرامج بما ينسجم مع التوجهات  تطوير علىالقائمين على برامج إعداد المعلم أثناء الخدمة تعين قد  .0

 مارسة العملية في التدريس.التي تركز على جانب المفي التعليم الحديثة 

 عنداألولى في تناولها لمعوقات تطبيق الممارسة العملية هي تعد هذه الدراسة في حدود علم الباحثة  .2

 تدريس األحكام الفقهية.

 

 الدّراسةمصطلحات 

  اتالصعوب .1

الشرعية بدرجة معينة على أنها عقبة أو مشكلة يمكن أن تشعر بها معلمة العلوم  إجرائياً: مفردها صعوبة وتعّرف

 وتعتقد أنها تقلل من فاعلية تدريس األحكام الفقهية.

 )الفقهي( الحكم الشرعي .2

ِ، اْلُمتَعَلُِّق بِأَْفعَاِل اْلُمكَ  الحكم الفقهي في االصطالح: ، قلعجي؛ وقنيبي) التَّْخيِير"لَِّفيَن، بِااِلْقتَِضاِء، أَوِ "ِخَطاُب اَّللَّ

8611 ،810.) 

 ( بأنه: " معرفة األحكام العملية بأدلتها التفصيلية".82، 8662عثيمين )الفقه اصطالحاً: عرفه ابن    

ً إيمكن تعريف األحكام الفقهية          بأنهااألحكام المتعلقة بالعبادات التي تدرس للطالبات في مراحل التعليم  :جرائيا

ً تطبيق   وتتطلب المختلفة  والحوائل  ،والمسح على الخفين،والتيمم  ،والوضوء ،ةكالصال ،تعلمهافي  وممارسةً  ا

 وغيرها...وسجود السهو وسجود التالوة.

 الممارسة العملية .3

( الممارسة العملية بأنَّها: "األساليب التدريسية وأنماط السلوك التي يمارسها 592، 5222عّرف موسى وضياء )

 من األساليب والتي يمكن مالحظتها وقياسها، اعلى غيره امدرس المادة في أثناء التدريس داخل الصف ويفضله

 ً ، وميوله ،ي من خاللها اتجاهاتهفي تلك المواقف التي تنمّ  فعاالً  أو تنظيم المواقف التعليمية وجعل التلميذ مشاركا

 قاس باختبار تحصيلي". تو، وقدراته العقلية

  ً لنشاطات التعليمية التي تقوم بها معلمة العلوم الشرعية أثناء وا، بأنَّها تلك اآلداءات :وتُعّرفها الدّراسة إجرائيا

ثم تطبيقها تطبيقاً عملياً  ..، وسجود السهو.ألحكام الفقهية ويمكن للطالبات مشاهدتها كالصالة والوضوءل اتدريسه

 ً  .وبالتالي ينتقل المتعلم من الجانب النظري إلى المنحى العملي الوظيفي صحيحا
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 حدود الدّراسة

 أجريت الدراسة ضمن الحدود اآلتية:

في معلمات وموجهات العلوم الشرعية المرحلة المتوسطة والثانوية في المدينة ُحصرت عينة الدراسة  .8

 .المنورة دون المحافظات والفروع

 والتيمم...الخ. ،والوضوء ، اقتصرت الدراسة على األحكام الفقهية التي تتطلب ممارسة عملية كالصالة .5

 توصلت إليها الباحثة. الصعوبات التياقتصرت أداة الدراسة على مجموعة محددة من  .1

 :النّظرياإلطار 

وآثارها  ،ومميزاتها ،مفهومها :والممارسة العملية، يركز اإلطار النّظري على مفهوم الفقه وأهمية الفقه وتدريسه

 واجبات المعلم نحو تطبيق الممارسة العملية في تدريس األحكام الفقهية.  التربوية ثم الحديث عن

 

  تدريسهو ة الفقهأهمي أوالً:

: )من يرد هللا به خيرا يفقه في الدين( ن لعلم الفقه مكانة قيمة عالية متمثلة في إرادة هللا الخير للمتزود به قال إ

(5222)األمام أحمد،
 (1)

غوا عني( فالفتيا تبليغ، وال تتم الفتيا )بلِّ  المأمور به في قوله والفقه من أدوات التبليغ ،

إال بالفقه، وقد ذكرت مادة الفقه في عشرين موضعا من القرآن الكريم، تسعة عشر منها تدل على أن المراد به 

 (.5227نوع خاص من دقة الفهم والتعمق في العلم الذي يترتب عليه االنتفاع به )مبارك،

( أهمها 2002لجالد )( وا2003الدليمي، والشمري)  لعدد من األسباب أوردها أهمية تعلم الفقه ويمكن إرجاع

 :اآلتي

أن العمل باألحكام الشرعية أصل الزم، وقاعدة راسخة تقوم عليها أفعال المسلم من عبادات ومعامالت،  .8

  .فعبادة هللا تتحقق صحتها إال بشرطين هما: اإلخالص هلل، وعبادته بما شرع

أن تحديد منظومة القيم اإلسالمية مرتبطة باألحكام الشرعية فالحكم الشرعي معيار للحكم على السلوك، إذ  .5

ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وهذه هي القاعدة التي ينبغي ان تترسخ في عقول 

 المتعلمين، فيما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وسلوكيات.

قه ارتباط المتعلمين بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتعزز لديهم أهمية فهمها تعمق دراسة الف .1

 الستنباط واستنتاج األحكام الشرعية.  ودراستهما، وإعمال العقل

وبناء على تلك األهمية لتعلم الفقه فقد نادى العديد من المهتمين بتعلم الفقه ومدارسة األحكام الشرعية 

 ( على النحو اآلتي :2001) بعدة أمور ذكرها الريسوني وممارسة تطبيقاتها

8.  ً  .أن العلوم الشرعية البد من تناولها والتعامل معها من الجمع والمزج بين المدارسة والممارسة معا

 خاصة.إبراز الصيغة العملية، واألهداف العملية للعلوم الشرعية كافة واألحكام الفقهية  .5

 الفصل التدريسياالهتمام المستمر بقضية التطبيق وامتدادها في الحياة الفردية والجماعية، وذلك داخل  .1

 وخارجه.

صولية والعقائدية يجب أن تكون مأخوذة ومستوحاة من الواقع األمثلة التوضيحية للمسائل الفقهية واأل .0

 الحقيقي للمتعلم.

                                                           
 . 5719مسند أحمد، مسند ابن عباس، ح (1)
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 التعليمعني القائمون على أمر المناهج في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة  الفقه فقدهداف أما أ

  أهداف عامة لتدريسه والتي من بينها:بتحديد 

 تزويد الطالب بالمعلومات الصحيحة الخاصة بموضوعات الفقه. (1

 دراسة الطالب لآليات القرآنية واألحاديث النبوية المتصلة بالموضوعات الفقهية المدروسة.  (2

 . تعريف الطالب بأهداف التشريع اإلسالمي من وراء المعامالت والعبادات  (3

 تبصير الطالب بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.  (4

الطالب بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه واعياً له  تعريف (5

 (.5288)المشروع الشامل في تطوير مناهج العلوم اإلسالمية،  مدركاً ألحكامه

 ثانياً: الممارسة العملية خصائصها ومميزاتها

لوب الممارسة العملية فالتكاليف اإلسالمية كلها من إقامة إن من األساليب التي اهتمت بها التربية اإلسالمية أس

ً من جانب اإلنسان ،والحج، وإيتاء الزكاة، الصالة ً عمليا  (.5222)مرسي، والصوم إنما تتطلب ممارسة وأسلوبا

واستقرارها بحيث  ، والمعرفة ،مما يجعل عملية التطبيق العملي أوقع في النفس وأدعى إلى ثبات المعلومات

يمكن أن يستدعيها ثم يطبقها ولذلك كان من أبرز خصائص ومميزات الممارسة العملية ماذكره كٌل من: 

  ( على النحو اآلتي:5282)حلس، (5228) الخوالدة وعيد(، 8666)أبو جاللة، (8617)الحمادي

 المتعلم يتعرف تعليميأسلوب متجدد للتعليم، فالمالحظة ال تنقطع والتعليم مستمر وفي كل موقف أنها  .8

 خبره جديدة.  يكتسبعلى شيء جديد، و

 .زيد من دافعية المتعلمين للتعلم بإثارة حب االستطالع أنها ت .5

 .سند لهجعل المتعلم يقبل بنشاط وحيوية ورغبة عند قيامه بالمهام واألنشطة التي تأنها ت .1

  .لمتعلمينانمي مهارة التفكير اإلبداعي، فضالً عن مراعاته للفروق الفردية بين أنها ت .0

 ساعد على تقويم أعمال المتعلمين.توضح التطبيقات العملية ، وأنها ت .2

 ضع المتعلم في موقف المستكشف.أنها ت .9

 ثالثاً:آثار الممارسة العملية على العملية التربوية

 : على النحو اآلتي(2002)عامرو (،2002) وآخرون متولي ذكرها: آثار تربوية للممارسة العملية

من أقوى األساليب التربوية وأكثرها أهمية، فمن من خالل التدريب والممارسة يتحول القول إلى أنها  .8

 . تطبيق وممارسةإلى ثم فعل، 

 .يعتقده ويؤمن بهما تسق مع التربية اإلسالمية في أن يتطابق سلوك المسلم مع أنها ت .5

ً أنها ت .1  .جعل عملية التعلم أكثر تأثيراً ورسوخا

 الفرد بالمسئولية أثناء الممارسة والعمل من خالل خبرته وتجربته المباشرة.أنها تُشعر  .0

 وإكساب الفعل صفة الديمومة و االستمرار. ،الفرد على الدقة في العمل أنها تُعود .2

 تؤكد على التمسك بالشعائر الدينية و ترجمتها إلى واقع وسلوك وممارسة. أنها  .9
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 واجبات المعلم نحو تطبيق الممارسة العمليةرابعاً:

ً تعد الممارسة العملية أسلوب ً تربوي ا ألنه ينقل المتعلم من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي  ؛فعاالً  ا

)الخطيب غيرهاأداء الصالة جماعة أوووالذهاب إلى المسجد،  ،كتكليف المتعلمين أنفسهم بالوضوء

 (.5226،آخرونو

 ؛موسى :وقد أشار اليها كل منلذا كان من واجبات المعلم تنمية أسلوب الممارسة العملية وترسيخها لدى الطلبة 

  :على النحو اآلتيGoss, et al (2017) ،(5222)وضياء

 أن يكون قدوة حسنة لطالبه. .8

 بيئة صفية مشجعة ومحفزة. بتوفير وبناءوالتطبيق المتعلمين في الممارسة  أن يُرّغِب .5

ح  .1  كيفية األداء بطريقة صحيحة.أن يُوّضِ

 .التطبيق أثناء المتعلم بتركيز وانتباه أن ياُلحظ .0

ز .2 ي إما نقصاً ف على عالج األخطاء التي يقع فيها المتعلم أثناء أداء الشعائر الدينية وبيان خطورتهاأن يُرّكِ

 أوبطالناً للعمل. ،األجر

 .هللمتعلم بالمشاركة والممارسة تحت إشراف ن يسمحأ .9

 التعزيز والتشجيع أثناء الممارسة وتصحيح األخطاء حتى يتم التطبيق بشكل صحيح. .7

 ً  وتدريس األحكام الفقهية : الممارسة العمليةخامسا

 ،وسلوك ،األساس الذي يقوم عليه تدريس الفقه هو تحويل المعلومات الفقهية وأحكامها النظرية إلى عمل إن

على العمل بمقتضى ما  المتعلمينوتوطين ، وتطبيق، وأداء ،عمل فالفقه .وأخالق وعدم االكتفاء بالناحية النظرية

 (.8669العملية )صابر، ةخالل الممارسيرسون ومالحظتهم والتعرف على ما يفعلون وال يأتي هذا إال من 

كذلك تواجه فئة كبيرة من المعلمين مهنياً بعض الصعوبات خالل العملية التدريسية والتي تؤثر بشكل سلبي       

ً أن هذه الصعوبات قد ترتبط  في سير هذه العملية، وتحول دون تحقيق بعض أهدافها الرئيسة أو الفرعية، علما

ء في المعلم نفسه، أو في المتعلم، أو في المواد الدراسية، وكذلك البيئة الصفية والمدرسية، بعناصر التدريس، سوا

والطرق واالستراتيجيات، كذلك الوسائل التعليمية، وفي القوانين المعتمدة في المؤسسة التعليمية وفي المجتمع 

 المحيط. 

شكل الب ايواجه صعوبات متعددة تمنع إيصاله حكامهأأن تدريس مواد العلوم الشرعية ومنها الفقه وكما       

وتفرق مذاهب ، من جهة من حيث التحديات الخارجية ومغرياتها ان المعوقات تتصاعد أمامهإالمطلوب، بل 

هم من جهة أخرى، حتى أصبح الطالب اليوم يفتقد التوجيه والتطبيق الصحيح في ئعلماء المسلمين واختالف آرا

 .يطرتفنهجه دون إفراط أو 

في بعض مجاالت  إالس بال تطبيق، درَّ ن الفقه يُ أكما أن من العوامل التي أدت إلى ظهور الخلل في تدريس الفقه 

دارية، فال يكاد إلوا ،والدستورية ،ما المجاالت االقتصادية، والجنائيةأسرة، ألالعبادات وفي بعض مجاالت فقه ا

 ً  (. 5227اً )مبارك، يتطبيق يلتفت فيها إلى الفقه التفاتا

 ( أن زيادة المنظمات والحركات اإلسالمية في مختلف األقطار العربية واإلسالمية وال5226)ويؤكد ابن عفيف

تناقض التدعي لنفسها اإلسالم الصحيح وقدمت معتقداتها للناس واستقبلها المسلمون، فيه الكثير من التي سيما 

وهذا ما يمثل مشكلة أمام تدريس العلوم الشرعية التي يتعلمها الطالب  ،والتحدي لما هو قائم من قوانين وتشريعات
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بتشريعاته  لُّ حِ كتراث أو اهتمام بل إنه قد يُ اولكنه يجد المجتمع يخلط بينهما دون  ؛لحرامالحالل وما افهو يتعلم ما 

م، مرُ ما حَ  ( 8669)صابر دراسة أشارتلل ومن هنا تصبح الشريعة ليس لها التأثير المطلوب. وقد ما حُ  ويَُحّرِ

إلى بعض من الصعوبات التي تواجه تدريس العلوم الشرعية منها: استخدام أغلب المدرسين أسلوب المحاضرة 

غير  ينم وسائل وتقنيات التعليم، وتعدد مهام المعلموتهاونهم في استخدا أثناء التدريس، وافتقاد عنصر التشويق

 .اليومية و األسبوعية عدد الحصص، وكثرة التدريسية واستنزاف طاقتهم

 ،الكشف عن تلك الصعوبات التي تحول دون تدريس األحكام الفقهية وإيصال مفاهيمها إلى الدراسة هدفتلذلك 

الهدف ن المعوقات واألسباب التي حالت دون تحقيق أوتطبيقاتها عن طريق الممارسة العملية الصحيحة، كما 

ال تتعلق بجانب معين يمكن تحديده ولكنها أسباب متعددة ومتعلقة بعدة عناصر المنشود من تعلم األحكام الفقهية 

 أو ببيئة التعلم. أو بالمنهج الدراسي، ، أو المتعلم،صعوبات متعلقة بالمعلمإما أن ترجع إلى  ،تعليمية

 الدّراسات السابقة:

اإلسالمية في المرحلة الثانوية في ( هادفة إلى استقصاء صعوبات تدريس التربية 5222)جاءت دراسة السعيد

األردن من وجهة نظر المعلمين والطلبة ومعرفة حلولهم المقترحة لها، واستخدم الباحث استبانتين لتحقيق هدف 

 .ختباراتالدراسة تحوي على أربعة مجاالت هي: الكتب المقررة، طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، واال

أن أهم الصعوبات في تدريس مادة التربية اإلسالمية من وجهة نظر  عدة من بينها وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

أما أهم  المعلمين تمثلت في كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد، وانخفاض المستوى العلمي العام للطلبة،

ة الصعوبات من وجهة نظر الطلبة تمثلت في ضعف األساليب التي تشجع الطلبة على التحضير والمشارك

 وقلة استخدام الوسائل التعليمية التي تساعد على توضيح المفاهيم. بالدرس،

الكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي العلوم الشرعية  ( سعت إلى5226)أما دراسة الجهيمي 

الستراتيجيات التدريس الحديثة في المرحلة الثانوية، وذلك في ضوء الدرجة العلمية وسنوات الخبرة، وقد 

عوق الم أنالدراسة  نتائج أظهرتوقد  دراسة،للاستخدام الباحث فيها المنهج الوصفي معتمدا على االستبانة أداة 

استخدام معلمي العلوم الشرعية الستراتيجيات  ثم عدماألكثر صعوبة  كان المتصل بتنظيم المناخ الدراسي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في درجة إلى  النتائج كما توصلت ،التدريس الحديثة

المقرر وفي الدرجة الكلية للمعوقات تعود والمتعلم، والمعلم، والمناخ المدرسي، بتنظيم وجود المعوقات المتعلقة 

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في درجة وجود  وجود ؛ رغمالختالف مؤهالتهم الدراسية

 ستراتيجيات التدريس الحديثة تعود الختالف مؤهالتهم الدراسية.باالمعوقات المتعلقة 

إلى التعرف على معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية والحلول الالزمة ( 5226)كما هدفت دراسة ابن عفيف

لتذليل هذه المعوقات من وجهة نظر مشرفيها ومعلميها بمكة المكرمة، ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث 

 ً تربية وجود معوقات تتعلق بمعلم ال المنهج الوصفي، وكان من أهم النتائج استبانة لجمع المعلومات مستخدما

وجود كذلك و ،ومكانته ،للطالب المقصر ويحفظ للمعلم هيبته اإلسالمية، ومن أبرزها عدم وجود نظام يضع حداً 

معوقات تتعلق بالمنهج الدراسي، ومن أبرزهاعدم فتح المجال للمعلمين للمشاركة في تخطيط منهج التربية 

 ،عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس الحديثةهاومنوجود معوقات تتعلق بطرائق التدريس، إضافة إلى  ؛اإلسالمية

 وجود معوقات تتعلق بالطالب، ومن أبرزها عدم التزام الطالب باألداء الجدي والعملي.وكذلك 
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لكشف عن المعوقات التي تقف أمام معلمي التربية اإلسالمية وتحول دون ل دراسة (5282 )لفراجيا بينما أجرى

( من وجهة نظر معلمي المادة ومشرفيها ومديري المدارس 82-2) حديثة للصفوفاستخدامهم لطرائق التدريس ال

ً  في محافظة مسقط، وقد  ،المنهج الوصفي ولتحقيق هدف الدراسة صمم الباحث استبانة لجمع المعلومات مستخدما

تتصل بوجود معوقات هم إقرار ،تفاوت المعلمين في استخدام طرائق التدريس الحديثة لىإ النتائج توصلت

 بطرائق التدريس الحديثة.

أثناء  ونفقد هدفت دراسته إلى معرفة المشكالت التي يواجهها الطالب المعلم Sarıçoban (2010)أما 

ً واستخدم الباحث استبيان .الممارسة العملية واقتراح طرق للتعامل معها  26طبق على  لتحقيق هدف الدراسة ا

 ً يرجع إلى  عند التطبيق العمليون الطالب المعلم المشكالت التي يواجههاوقد أظهرت النتائج أن من  طالبا

 وازدحام الفصول الدراسية وعدم استخدام وسائل تعليمية مناسبة. ،والبيئة الصفية، وإلى المنهج ،الطالب أنفسهم

اإلسالمية ( هادفة إلى استقصاء معوقات تحقيق أهداف المشروع الشامل للتربية 5285)وجاءت دراسة األحمدي

على  مشتملةعلى االستبانة في أداته  في المرحلة المتوسطة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، معتمداً 

أن من الصعوبات التي تواجه  دارة المدرسية، وأوضحت النتائجأربعة مجاالت: المعلم، التدريب، المقرر، اإل

عدم وجود و ،دم مناسبة البيئة الصفيةعو ،داخل الفصول عدم مناسبة أعداد الطلبة سالميةاإل مقررات التربية

 حوافز مادية ومعنوية كافية لزيادة دافعية المعلمين.

 لتعقيب على الدراسات السابقة:ا

  تنوعت أهداف الدراسات السابقة حول الهدف العام المتمثل في التعرف على صعوبات تطبيق الممارسة

وجهة نظر المعلمات والمشرفات، فبعضها كان يهدف إلى التعرف على العملية في تدريس األحكام الفقهية من 

 .(5226دراسة الجهيمي، و) (5222معوقات وصعوبات تدريس مادة التربية اإلسالمية كدراسة )السعيد،

  هدفت بعض الدراسات إلى تحديد بعض المعوقات كاالستراتيجيات في تدريس العلوم الشرعية بشكل عام

 (.5282(؛ ودراسة الفراجي)5226كدراسة الجهيمي)

 (؛ ودراسة 5222اتفقت بعض أدوات الدراسات في مجاالت محاورها مع الدراسة الحالية كدراسة السعيد)

 (.5226ابن عفيف )

 .اتفقت كل الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في منهجها المنهج الوصفي وفي أداتها، وهي: االستبانة 

 ( 5285اختصت دراسة األحمدي) .في معرفة معوقات تطوير المشروع الشامل للعلوم اإلسالمية 

 (للمرحلة 5226(؛ والجهيمي )5226اختصت بعض الدراسات بمرحلة تعليمية محددة كدراسة السعيد )

 دراسة، أما ( للمرحلة االبتدائية5282( للمرحلة المتوسطة، ؛ والفراجي)5285الثانوية، ودارسة األحمدي )

Sarıçoban (2010) الطالب المعلمين.ب 

  في بالوقوف على معوقات تطبيق الممارسة العملية  في تدريس األحكام الفقهية تفردت الدراسة الحالية ،

 دون تخصيص. الشرعيةالعلوم  لمقرراتالدراسات السابقة لمعرفة المعوقات بشكل عام جاءت حين 

 الدّراسةفروض 

 :الفرض اآلتييمكن صياغة ، السابقة الدّراسة نتائجاعتماداً على 

بين وجهة نظر المعلمات والمشرفات حول الصعوبات ( 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 التي تواجه تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية.
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 الدّراسةمنهج 

دون تطبيق الممارسة العملية لتدريس تسعى للوقوف على الصعوبات و المعوقات التي تحول  الدّراسةبما أن 

 م المنهج الوصفي )المسحي(.ااستخد تم األحكام الفقهية من وجهة نظر معلمات و موجهات العلوم الشرعية فقد

 الدّراسةوعينة  مجتمع

يمثل المجتمع األصلي للدّراسة الحالية جميع معلمات وموجهات العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية 

( 572( موجهة، في حين بلغ عدد العينة )56( معلمة و)199بالمدينة المنورة وبلغ إجمالي المجتمع األصلي )

بلغ أما عينة الدراسة فقد  %(72,19( موجهة بنسبة )55؛ و)من المجتمع األصلي(%18,72معلمة ما نسبته )

( موجهة بنسبة 55الموجهات )% في حين بلغ عدد 65,9معلمة بنسبة  (572) جهة( معلمة ومو567عددها )

(7,0.)% 

 صعوبات التي تحول دون تطبيق الممارسة العمليةالقياس لاستبانة أداة الدّراسة: 

وبعد  ،لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة معوقات تطبيق الممارسة العملية في تدريس األحكام الفقهية   

( معلمة من معلمات العلوم الشرعية من غير عينة  الدراسة عن الصعوبات التي 12القيام باستطالع رأي )

مراجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وبعد  ،تواجههن في تطبيق الممارسة العملية

ويين وأصحاب الفكر ومن لهم صلة بموضوع راء الخبراء والتربوآ، واالطالع على األدب التربوي ذي العالقة

تم التوصل إلى قائمة الصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية من  ؛الدراسة

 االستبانة جهتوُ  . وقدلجمع البياناتوجهة نظر معلمات وموجهات العلوم الشرعية، والتي تم إدراجها باالستبانة 

صعوبات  :أربعة محاور: المحور األولوقُسمت إلى العلوم الشرعية في المدينة المنورة لمعلمات ومشرفات 

صعوبات متعلقة : متعلقة بمعلمة العلوم الشرعية، والمحور الثاني: صعوبات متعلقة بالمتعلمة، والمحور الثالث

ثم . ( عبارة10ستبانة )وتضمنت اال .بالمنهج الدراسي، والمحور الرابع: صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمية

  .عبارات (2(عبارات وعدلت صياغة )6(  من المحكمين وبناء على مرئياتهم حذفت )7عرضت على )

 موافق إلى حدما، غيرموافق، غير موافق إطالقاً( موافق، واستخدم مقياس ليكرت الخماسي )موافق تماماً،

 صعوبة ضعيفة( صعوبة متوسطة، ثالثياً)صعوبة عالية،ولتسهيل عملية التحليل اإلحصائي فقد تم جعلها مقياساً 

 الجدول اآلتي: لىويجدر التنويه إلى أن توصيف درجة صعوبة المعوق سيتم تفسيرها بناء ع

 توصيف درجة صعوبة المعوق :(1جدول رقم )

 2.22 – 1.97 1.99 – 5.10 5.11 – 8.22 درجة صعوبة المعوق

 عالية متوسطة ضعيفة التوصيف

 

العلوم الشرعية في المرحلتين المتوسطة  تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة من موجهات ومعلماتوقد 

ً  هاوالثانوية بعد إرسال مكتب إدارة التعليم القسم النسوي بالمدينة المنورة لتعميمها على المعلمات  الكترونياً وورقيا

 في المدارس.
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 ط أداة الدراسة بض

  :Validity))  دق الص 

إن الصدق من الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في األداة التي تعتمدها الدراسة، األمر الذي يعني "التأكد 

 ". ولذلك فقد قامت الباحثة بقياس صدق االستبانة بطريقتين:همن أنها سوف تقيس ما أعدت لقياس

  :(Content Validity)صدق المحتوى  أ.

( من أعضاء وعضوات هيئة تدريس من تخصُّصي: 7الستخراج صدق المحتوى ُعرضت االستبانة على )

المناهج وطرق التَّدريس، والتَّربية وعلم النَّفس، للحكم على سالمة فقرات األداة من حيث مدى انتماء العبارات 

راء المحكمين واقتراحاتهم، اختِيرت للمحاور، أو فيما يخّص التَّعديل، أو الحذف واإلضافة. واستناداً على آ

%( تقريباً، ثم ِصيغت التَّعديالت 78.0الفقرات التي أجمع خمسة محكمين على انتمائهما للمحور أي ما نسبته )

 ( عبارة. 52الالزمة حتى خرجت االستبانة بصورتها الحالية، وبلغ مجموع عباراتها )

 الصدق الداخلي:  ب. 

( معلمة وموجهة مجتمع الدراسة  بطريقة عشوائية، 82عينة استطالعية مكونة من )تم تطبيق االستبانة على  

والذي يشمل جميع معلمات وموجهات العلوم الشرعية للمرحلة المتوسطة والثانوية بالمدينة المنورة، وذلك في 

العملية في م، وذلك للتعرف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق الممارسات 5287-هـ8016العام الدّراسي 

 تدريس األحكام الفقهية.

في حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين  "Pearson' Coefficient"وتم استخدام معامل ارتباط "بيرسون"  

كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة، وتم 

أن معامالت النتيجة كاآلتي: ، وجاءت (SPSS)م اإلحصائية للعلوم االجتماعية ذلك باالستعانة ببرنامج الحز

(، وهي قيم دالة 2.715  - 2.515األول تراوحت ما بين ) االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور

ً عند مستوى معنوية ) جميع عبارات (،  مما يؤكد على أن 2.28(، وأيضا عند مستوى معنوية )2.22إحصائيا

أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة في حين  المحور األول تتمتع بدرجة عالية من الصدق الداخلي.

 والدرجة الكلية للمحور الثاني تراوحت ما بين 

(،  2.28(، وأيضا عند مستوى معنوية )2.22(، وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 2.962 -  2.209) 

معامالت االرتباط بين  أما د على أن جميع عبارات المحور الثاني تتمتع بدرجة عالية من الصدق الداخلي.مما يؤك

(، وهي قيم دالة إحصائياً 2.720 -  2.958تراوحت ما بين ) فقد  درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثالث

ما يؤكد على أن جميع عبارات المحور (،  م2.28(، وأيضا عند مستوى معنوية )2.22عند مستوى معنوية )

 الثالث تتمتع بدرجة عالية من الصدق الداخلي.

 -  2.951أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الرابع تراوحت ما بين ) نجد  كذلك 

ً عند مستوى معنوية )2.715 (،  مما يؤكد 2.28) (، وأيضا عند مستوى معنوية2.22(، وهي قيم دالة إحصائيا

بينما تراوحت معامالت االرتباط  على أن جميع عبارات المحور الرابع تتمتع بدرجة عالية من الصدق الداخلي.

(، وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى 2.121 - 2.972بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة ما بين ) 

مما يؤكد على أن جميع محاور االستبانة تتمتع بدرجة (، 2.28وأيضا عند مستوى معنوية )(، 2.22معنوية )

 عالية من الصدق الداخلي.

 (:Reliability) الثبات

ولكي يتم التأكد من أن األداة تعطي نفس النتائج تقريباً لو تكرر تطبيقها مرات متتالية على نفس األشخاص فقد تم 

معامل حيث بلغ   (Cronbach's- Alpha)كرونباخ  -حساب معامل الثبات لالستبانة عن طريق معامل ألفا
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ستبانة( تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن ( وهي قيمة تدل على أن أداة الدراسة )اال2,101الثبات للبطاقة )

 نتائجها والوثوق بها.  ىاالعتماد عل

 

 نتائج الدراسة: 

 إجابة السؤال األول:

األول، قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية الدراسة  ؤالسولإلجابة عن 

واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي تعيق تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية للمحاور 

 :آلتيةاالنتائج  2-5الجداول من  وتعرضاألربعة 

 

 التكرارات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية : (2جدول رقم )

 من وجهة نظر المعلمات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعيةللصعوبات واالنحرافات المعيارية 

 ارةـــــــــــالعب م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 أوال: صعوبات متعلقة بمعلمة العلوم الشرعية.

8 

كثرة األعباء 

التدريسية 

المطلوبة من 

 المعلمة.

# 825 98 02 88 9 

ية 8.22 0.50
عال

 

5 
% 22.1 55.5 89.0 0.2 5.5 

5 

اعتياد المعلمة 

على استخدام 

طرق التدريس 

التي تميل إلى 

 النظرية.

# 11 19 885 11 9 

ية 2.62 0.01
عال

 

8 
% 81.1 18.1 02.7 85.2 5.5 

1 

عدم توفير 

حوافز متنوعة 

للمعلمات 

 المتميزات.

# 818 72 09 81 82 

ية 8.27 0.88
عال

 

1 
% 07.9 57.1 89.7 0.7 1.9 

0 

عدم دقة 

تحضير المعلمة 

للدروس 

 العملية.

# 11 21 61 91 51 

1.22 8.82 

طة
س
تو
م

 

7 
% 85.2 86.1 12.9 55.6 82.5 

2 

تركيز المعلمة 

على الجوانب 

النظرية أثناء 

 عرض الدرس.

# 19 18 16 02 50 

1.55 8.81 

طة
س
تو
م

 

9 
% 81.8 56.2 15.0 89.0 1.7 
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 ارةـــــــــــالعب م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

9 

ضعف جانب 

القدوة لدى 

بعض 

 المعلمات.

# 92 98 72 91 58 

1.51 8.52 

طة
س
تو
م

 

2 
% 58.1 55.5 52.2 55.6 7.9 

7 

قلة اهتمام 

برامج تدريب 

المعلمة أثناء 

الخدمة 

باألساليب 

واالستراتيجيات 

 الحديثة.

# 21 76 11 01 85 

1.08 8.88 

طة
س
تو
م

 

0 
% 86.1 51.7 12.5 87.2 0.0 

1 

تدني أداء 

المعلمة نتيجة 

لضعف المادة 

 العلمية لديها.

# 51 91 97 92 25 

5.15 8.57 

طة
س
تو
م

 

1 
% 82.5 55.6 50.0 51.9 81.6 

 

 :من وجهة نظر المعلمات متعلقة بمعلمة العلوم الشرعيةالصعوبات ال :أوالً 

جاءت عبارة " اعتياد المعلمة على استخدام طرق التدريس التي تميل إلى النظرية" في مقدمة الصعوبات المتعلقة 

وربما  ( وبدرجة صعوبة )عالية(،2.62( وانحراف معياري قدره )0.01بمتوسط ) "بمعلمة العلوم الشرعية

 إلى اإللقاء لسهولته وسرعة تنفيذه، يرجع السبب في ذلك إلى أن بعض معلمات العلوم الشرعية تميل في تدريسها

الحديثة، أو لضعف إعداد وتقنيات التعلم  وقلة تكلفته، أو لعدم قناعة البعض منهن باالستراتيجيات المبتكرة،

المعلمات في الجانب المهني وعدم امتالكهن للمهارات التدريسية الالزمة لتدريس األحكام الفقهية التي تحتاج من 

من خالل إشراك الطالبات في  المعلمة إلى معرفة وممارسة صحيحة لتلك األحكام لتستطيع ترجمتها عملياً 

 عفيف(، و5226 ) والجهيمي (،5222) توصلت إليه دراسة السعيدما مع  وهذه النتيجة تتفق الممارسة والتطبيق

الصعوبات  آخرفي  تفقد جاءعبارة " تدني أداء المعلمة نتيجة لضعف المادة العلمية لديها"  . أما(5226)

( وبدرجة موافقة )متوسطة( 8.57( وانحراف معياري قدره )5.15المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية بمتوسط )

إلى ضعف ثقافة التقييم والنقد الذاتي لدى  يرجع ولعل السبب في هذه النتيجة وذلك من وجهة نظر المعلمات

ف بضعف مستواهن في الجانب المهني أواألكاديمي لشفافية في االعتراواالمعلمات فأغلبهن يفتقدن للموضوعية 

تحسين آدائهن وتطوير عدم وعيهن بضرورة تجاوز هذا القصور والضعف من خالل بذل الجهد في  إضافة إلى

   .النشاطات والممارسات التعليمية الصفية والالصفية فيالتدريسي 
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 التكرارات والنسب المؤية  :(3جدول رقم )

 للصعوبات المتعلقة بالمتعلمة من وجهة نظر المعلماتوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى  موافق

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 ثانيا: صعوبات متعلقة بالمتعلمة.

6 

تدني الدافعية 

عند المتعلمات 

لتعلم األحكام 

الشرعية 

 بصورة عملية.

# 19 96 96 17 80 

1.90 8.52 

طة
س
تو
م

 

2 

% 18.1 52.8 52.8 81.2 2.8 

82 

عدم وجود 

أنشطة صفية 

محفزة تساعد 

على تطبيق 

األحكام 

 الفقهية.

# 79 19 72 11 2 

الي 8.21 1.96
ع

ةـــ
 

0 

% 57.9 18.1 52.2 81.1 8.1 

88 

خجل بعض 

الطالبات من 

تطبيق األحكام 

بسبب العذر 

 الشرعي.

# 05 11 62 07 1 

1.11 8.21 

طة
س
تو
م

 

7 

% 82.5 12.5 10.2 87.8 5.6 

85 

رغبة 

المتعلمة في 

ممارسة 

بعض األحكام 

الفقهية في 

المنزل 

 كالصالة.

# 92 881 90 57 9 

ية 2.61 1.75
عال

 

5 

% 58.1 05.6 51.1 6.1 5.7 

81 

خوف المتعلمة 

من نقد 

زميالتها إذا 

أخطأت أثناء 

الممارسة 

 العملية.

# 72 10 71 18 7 

ية 8.27 1.96
عال

 

1 

% 57.1 12.2 51.0 88.1 5.2 

عال 8.82 1.71 7 19 91 19 11 #عدم رغبة  80 ية
 8 
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 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى  موافق

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

الطالبات في 

استخدام مرافق 

المدرسة 

كدورات المياه 

 لسوئها.

% 12.5 18.1 55.6 81.8 5.2 

82 

عدم التنويع في 

الوسائل العملية 

المعينة على 

 التطبيق.

# 01 12 62 02 7 

1.00 8.20 

طة
س
تو
م

 

9 
% 87.2 12.6 15.7 89.0 5.2 

 

 ً  من وجهة نظر المعلمات متعلقة بالمتعلمةالصعوبات ال :ثانيا

عبارة "عدم رغبة الطالبات في استخدام مرافق المدرسة كدورات المياه لسوئها " في مقدمة الصعوبات جاءت 

وقد تعزى هذه  ( وبدرجة صعوبة )عالية(،8.82( وانحراف معياري قدره )1.71المتعلقة بالمتعلمة بمتوسط )

فهي مبان  سكنية ال تتوفر فيها  لغرض التعليم، من المباني المدرسية مستأجرة ولم تصمم اً النتيجة إلى أن كثير

، والساحات واألفنية الواسعة، والممرات، الخدمات الالزمة ألداء العملية التعليمية فينقصها الفصول المناسبة

وأماكن مناسبة للصالة ودورات مياه صحية ومواضئ، كما تفتقرتلك المرافق للصيانة والنظافة مما يجعل 

بينما جاءت عبارة " خجل بعض الطالبات من تطبيق األحكام بسبب العذر  ن استخدامها.الطالبات يحجمن ع

( وبدرجة 8.21( وانحراف معياري قدره )1.11خر الصعوبات المتعلقة بالمتعلمة بمتوسط )آالشرعي" في 

ك بسبب وقد يعود ذلك إلى أن الطالبات في هذه المرحلة العمرية أصبح لديهن وعي وإدراموافقة )متوسطة( 

واالنفجار المعرفي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي مما أدى إلى تالشي موضوع  العولمة الثقافية،االنفتاح و

 . الخجل وأصبحن أكثر جرأة في مناقشة وطرح مختلف القضايا و من بينها موضوع العذر الشرعي
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 التكرارات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية : (2جدول رقم )

 للصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي من وجهة نظر المعلمات واالنحرافات المعيارية

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 صعوبات متعلقة بالمنهج الدراسي.ثالثاً: 

89 

تركيز مقررات 

الفقه على 

النواحي 

المعرفية 

وإغفال 

الخبرات 

 العملية.

# 21 822 78 09 2 

1.22 8.20 

طة
س
تو
م

 

8 

% 86.1 19.0 52.1 89.7 8.1 

87 

عدم كفاية 

األمثلة 

والتدريبات في 

بعض 

موضوعات 

 األحكام الفقهية.

# 16 12 17 
21 88 

1.51 8.27 

طة
س
تو
م

 

0 

% 80.5 56.8 18.9 58.8 0.2 

81 

المادة العلمية 

معروضة 

بطريقة غير 

جذابة وال 

 مشوقة.

# 02 92 821 95 82 

1.58 8.29 

طة
س
تو
م

 

2 
% 80.2 58.1 17.2 55.2 1.9 

86 

اختصار محتوى 

بعض 

موضوعات 

األحكام الفقهية 

اختصارا يؤثر 

على الجوانب 

 العملية.

# 06 12 71 06 80 

1.16 8.85 

طة
س
تو
م

 

5 
% 87.1 12.6 51.0 87.1 2.8 

52 

كثرة األحكام 

الفقهية في 

المقرر يصعب 

 تطبيقها.

# 06 72 15 97 7 

1.15 8.82 

طة
س
تو
م

 

1 
% 87.1 52.2 56.1 50.0 5.2 

 

 من وجهة نظر المعلماتمتعلقة بالمنهج الدراسي الصعوبات ال ثالثاً:
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" تركيز مقررات الفقه على النواحي المعرفية وإغفال الخبرات العملية " في مقدمة الصعوبات  جاءت عبارة

ويمكن  ( وبدرجة صعوبة )متوسطة(8.20( وانحراف معياري قدره )1.22المتعلقة بالمنهج الدراسي بمتوسط )

الفهم( باعتبار ضرورة حفظ ، والسبب أن مقررات الفقه تهتم بالجانب المعرفي في مستوياته الدنيا)التذكر أن يكون

إضافة إلى وفرة المادة العلمية التي تحتم  ،نصوص القرآن والسنة وإغفال الجانب الوجداني والمهاري الحركي

ام كتلك األحوثبات  رسوخعلى المعلمة أن تسعى إلنهاء المقرر بأي شكل من األشكال األمر الذي يؤثر على 

خر آمشوقة " في  غيربينما جاءت عبارة " المادة العلمية معروضة بطريقة غير جذابة و على ممارستها. القدرةو

( وبدرجة موافقة 8.29( وانحراف معياري قدره )1.58الصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي بمتوسط )

تطوير ربما تعزى هذه الننيجة إلى أنه جرى في السنوات األخيرة  )متوسطة( وذلك من وجهة نظر المعلمات

بارز وملحوظ لمقررات الفقه وأصبحت تعرض الموضوعات بطريقة جذابة فاشتمل الكتاب المقرر على العديد 

 . الجداول واألشكال التوضيحيةو والرسوم من األنشطة اإلثرائية والصور

 

 التكرارات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية  :(2جدول رقم )

 المتعلقة بالبيئة التعليمية من وجهة نظر المعلماتللصعوبات واالنحرافات المعيارية 

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 رابعاً: صعوبات متعلقة بالبيئة  التعليمية.

58 

اكتظاظ الفصول 

بالمتعلمات 

وتأثيره على 

جهد المعلمة 

 ونشاطها.

# 816 22 55 7 5 

ية 2.18 0.21
عال

 

8 
% 91.7 52.2 1.2 5.2 2.7 

55 

ضيق الفصول 

وعدم تهيئتها 

لبيئة صفية 

 مناسبة للتطبيق.

# 876 21 50 81 8 

0.09 2.17 

طة
س
تو
م

 

5 
% 92.8 58.8 1.7 

0.7 2.0 

51 

قلة الوقت المتاح 

في الحصة 

 للممارسة العملية.

# 881 75 11 02 7 

ية 8.87 1.65
عال

 

0 
% 05.6 59.5 81.1 80.2 5.2 

50 

ضعف دعم 

إدارة المدرسة 

لألنشطة المتعلقة 

بالممارسة 

العملية لألحكام 

# 15 12 21 
11 85 

ية 8.89 1.91
عال

 

2 

% 56.1 12.6 58.8 81.1 0.0 
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 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة
 الترتيب

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 الفقهية.

52 

عدم كفاية المرافق 

المناسبة لتطبيق 

األحكام الفقهية 

كالمواضئ، 

وأماكن مناسبة 

 للصالة.

# 812 72 05 82 1 

ية 8.22 0.80
عال

 

1 

% 06.8 57.1 82.1 2.2 5.6 

 

 من وجهة نظر المعلماتمتعلقة بالبيئة التعليمية الصعوبات ال رابعاً:

بالمتعلمات وتأثيره على جهد المعلمة ونشاطها" في مقدمة الصعوبات المتعلقة جاءت عبارة "اكتظاظ الفصول 

وجاءت هذه النتيجة  ( وبدرجة صعوبة )عالية(2.18( وانحراف معياري قدره )0.21بالبيئة التعليمية بمتوسط )

ي الصف وجود أعداد كبيرة من الطالبات فكقات التي تواجه المعلمات يالمعبعض  هناكعلى هذا النحو ألن 

حيث تسود الفوضى  ؛على المعلمة اً ( طالبة مما يشكل عبئاً وجهد02كن أن يتجاوز العدد أكثر من )يمالواحد و

على تفاعلهن ومشاركتهن في األنشطة التي  مما يؤثربط الصف مما يؤدي إلى عدم انتباه المتعلمات ضعب صوي

عبارة " ضعف دعم إدارة المدرسة لألنشطة المتعلقة  أما تحتاج إلى تطبيق وممارسة كالصالة والوضوء والتيمم.

إال أن  الصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليميةآخر في بالرغم من أنها جاءت بالممارسة العملية لألحكام الفقهية" 

ً ( وانحراف1.91) ل صعوبة عاليةمتوسطها مثّ  ً معياري ا ولعلل السبب  ،( وبدرجة موافقة )عالية(8.89قدره ) ا

أو لحرصها  اإلمكانات المناسبة لممارسة األنشطة، بالنشاط، أولعدم توفر إما لعدم قناعة إدارة المدرسة يرجع

 قد تضيع وقت الطالبة والمعلمة. األنشطة كعلى إنهاء المقررات الدراسية في وقتها وشعورها بأن تل

 إجابة السؤال الثاني:

التي تعيق تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام  لإلجابة عن السؤال الثاني و الذي نصه" ما الصعوبات

الفقهية من وجهة نظر الموجهات والمتعلقة بالمعلمة، والمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية؟ قامت 

الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي تعيق 

 :النتائج اآلتية 6-9يق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية للمحاور األربعة و تعرض الجداول من تطب
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 التكرارات والنسب المؤية: (6جدول رقم )

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية من وجهة نظر  

 الموجهات

               العبارة م

التكرارا

ت 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 أوال: صعوبات متعلقة بمعلمة العلوم الشرعية

8 

كثرة األعباء 

التدريسية 

المطلوبة من 

 المعلمة.

# 9 88 8 1 8 

ية 8.80 1.15
عال

 

9 
% 57.1 22.2 0.2 81.9 0.2 

5 

اعتياد 

المعلمة على 

استخدام 

طرق 

التدريس التي 

تميل إلى 

 النظرية.

# 2 80 5 8 2 

ية 2.75 0.22
عال

 

0 
% 55.7 91.9 6.8 0.2 2 

1 

عدم توفير 

حوافز 

متنوعة 

للمعلمات 

 المتميزات.

# 80 0 5 8 8 

ية 8.81 0.15
عال

 

1 
% 91.9 81.5 6.8 0.2 0.2 

0 

عدم دقة 

تحضير 

المعلمة 

للدروس 

 العملية.

# 80 7 8 2 2 

ية 2.26 0.26
عال

 

8 
% 91.9 18.1 0.2 2 2 

2 

تركيز 

المعلمة على 

الجوانب 

النظرية أثناء 

عرض 

 الدرس.

# 88 6 5 2 2 

ية 2.97 0.08
عال

 

5 
% 22.2 02.6 6.8 2 2 

9 
ضعف 

جانب القدوة 

# 9 9 6 8 2 
ية 2.65 1.71

عال
 

7 
% 57.1 57.1 02.6 0.2 2 
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               العبارة م

التكرارا

ت 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

لدى بعض 

 المعلمات.

7 

قلة اهتمام 

برامج تدريب 

المعلمة أثناء 

الخدمة 

باألساليب 

واالستراتيجيا

 ت الحديثة.

# 2 9 7 0 2 

1.22 8.29 

طة
س
تو
م

 

1 
% 55.7 57.1 18.1 81.5 2 

1 

تدني أداء 

المعلمة 

نتيجة 

لضعف 

المادة 

العلمية 

 لديها.

# 7 82 0 8 2 

ية 2.10 0.22
عال

 

2 
% 18.1 02.2 81.5 0.2 2 

 

 أوالً: الصعوبات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية من وجهة نظر الموجهات

المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية جاءت عبارة " عدم دقة تحضير المعلمة للدروس العملية " في مقدمة الصعوبات 

وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن ؛ ( وبدرجة صعوبة )عالية(2.26( وانحراف معياري قدره )0.26بمتوسط )

الموجهات هن من يقمن بتقييم أداء المعلمات وتحديد مدى كفاءتهن في التدريس وبسبب خبرتهن واحتكاكهن 

تصور لمستوى معلمات العلوم الشرعية وضعف البعض منهن في بالمعلمات والبيئة التعليمية يكون لديهن 

وكيفية آدائها، بينما جاءت عبارة " قلة اهتمام برامج تدريب المعلمة أثناء الخدمة  ،مهارات إعداد الدروس العلمية

( 1.22خر الصعوبات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية بمتوسط )آباألساليب واالستراتيجيات الحديثة " في 

( وبدرجة موافقة )متوسطة( وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن الساحة التربوية شهدت 8.29وانحراف معياري قدره )

ة في اآلونة األخيرة نشاطاً بارزاً من قبل مكاتب التوجيه في إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية تمثل بإقام

التي تهدف إلى التطوير المهني و العلمي للمعلمات تكررة الموحلقات النقاش  ،الدورات التدريبية، وورش العمل

في مختلف مراحل التعليم والتي تركز على أحدث االتجاهات العالمية في أساليب واستراتيجيات التدريس ووسائل 

 كما أن هذه اإلدارات تحث المعلمات على االلتحاق بهذه البرامج لتحسين آدائهن.  وتقنيات التعليم،
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 التكرارات والنسب المؤية : (7) دول رقمج

 للصعوبات المتعلقة بالمتعلمة من وجهة نظر الموجهاتوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 ً  : صعوبات متعلقة بالمتعلمة.ثانيا

6 

تدني الدافعية 

عند 

المتعلمات 

لتعلم األحكام 

الشرعية 

بصورة 

 عملية.

# 
1 0 9 0 2 

ية 8.89 1.71
عال

 

9 
% 19.0 81.5 57.1 81.5 2 

82 

عدم وجود 

أنشطة 

صفية 

محفزة 

تساعد على 

تطبيق 

األحكام 

 الفقهية.

# 2 1 7 5 2 

ية 2.60 1.71
عال

 

2 
% 55.7 19.0 18.1 6.8 2 

88 

خجل بعض 

الطالبات من 

تطبيق 

األحكام 

بسبب العذر 

 الشرعي.

# 0 0 82 0 2 

1.19 8.22 

طة
س
تو
م

 

7 
% 81.5 81.5 02.2 81.5 2 

85 

رغبة 

المتعلمة في 

ممارسة 

بعض 

األحكام 

الفقهية في 

المنزل 

 كالصالة.

# 7 1 0 5 8 

ية 8.80 1.15
عال

 

0 
% 18.1 19.0 81.5 6.8 0.2 
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 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

81 

خوف 

المتعلمة من 

نقد زميالتها 

إذا أخطأت 

أثناء 

الممارسة 

 العملية.

# 1 2 6 2 2 

ية 2.62 1.62
عال

 

8 
% 19.0 55.7 0.6 2 2 

80 

رغبة عدم 

الطالبات في 

استخدام 

مرافق 

المدرسة 

كدورات 

 المياه لسوئها.

# 2 82 9 8 2 

ية 2.11 1.19
عال

 

1 
% 55.7 02.2 57.1 0.2 2 

12 

عدم التنويع 

في الوسائل 

العملية المعينة 

 على التطبيق.

# 
1 17 2 0 0 

ية 0.27 6..3
ال
ع

 

2 

% 0.2 77.1 81.5 2 2 

 

 من وجهة نظر الموجهات بالمتعلمة ثانياً: الصعوبات المتعلقة

المتعلمة من نقد زميالتها إذا أخطأت أثناء الممارسة العملية " في مقدمة الصعوبات جاءت عبارة " خوف 

وربما يكون سبب  ، ( وبدرجة صعوبة )عالية(2.62( وانحراف معياري قدره )1.62المتعلقة بالمتعلمة بمتوسط )

جوانبها، وخاصة ما يتعلق بالمعلمات هذه النتيجة أن من مهام الموجهة التربوية متابعة العملية التعليمية من كافة 

و الطالبات من خالل رصد ما يحدث في البيئة الصفية من مواقف قد تتعرض فيها بعض الطالبات للسخرية أو 

ً أمام  الضحك من زميالتهن عندما يتطلب النشاط القيام بحركات أو ممارسات معينة، األمر الذي يشكل عائقا

بات يمتنعن عن لضبط الصف فتحل الفوضى وقلة االنتباه مما يجعل الطا بعض المعلمات في عدم القدرة على

التطبيق العملي أمام زميالتهن.  بينما جاءت عبارة " خجل بعض الطالبات من تطبيق األحكام بسبب العذر 

( وبدرجة 8.22( وانحراف معياري قدره )1.19الشرعي " في آخر الصعوبات المتعلقة بالمتعلمة بمتوسط )

ة )متوسطة( وقد يعزى ذلك إلى أن المشرفة التربوية تسعى إلى معرفة عالقة المعلمة بطالباتها داخل الفصل موافق

الدراسي خاصة ما يتعلق بتعلم األحكام الفقهية و بخبرتها ترى أن العادات االجتماعية تجعل المتعلمات يخجلن من 

تشرح موضوع الحيض على استحياء وال تتيح الحديث عن الدورة الشهرية وهذا انعكس على المعلمة عندما 

التطبيق  ذلك عمليةالفرصة للطالبات لالستفسار عما يُْشِكل عليهن و يفوت معرفة أحكام الحيض وبالتالي يعيق 

 والممارسة لألحكام الفقهية.
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 التكرارات والنسب المؤية : (.جدول رقم )

 المتعلقة بالمنهج الدراسي من وجهة نظر الموجهاتللصعوبات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 الدراسيثالثاً: صعوبات متعلقة بالمنهج 

89 

تركيز مقررات 

الفقه على 

النواحي 

المعرفية وإغفال 

الخبرات 

 العملية.

# 8 1 7 0 5 

1.82 8.29 

طة
س
تو
م

 

2 
% 0.2 19.0 18.1 81.5 6.8 

87 

عدم كفاية 

األمثلة 

والتدريبات في 

بعض 

موضوعات 

 األحكام الفقهية.

# 5 6 2 2 8 

1.57 8.21 

طة
س
تو
م

 

1 

% 6.8 02.6 55.7 55.7 0.2 

81 

المادة العلمية 

معروضة 

بطريقة غير 

جذابة وال 

 مشوقة.

# 
1 1 0 7 

2 

1.15 8.26 

طة
س
تو
م

 

5 
% 

81.9 19.0 81.5 18.1 
2 

86 

اختصار 

محتوى بعض 

موضوعات 

األحكام الفقهية 

اختصارا يؤثر 

على الجوانب 

 العملية.

# 5 7 1 0 8 

1.51 8.25 

طة
س
تو
م

 

0 

% 6.8 18.1 19.0 81.5 0.2 

52 

كثرة األحكام 

الفقهية في 

المقرر يصعب 

 تطبيقها.

# 5 1 7 2 2 

1.15 2.62 

طة
س
تو
م

 

8 
% 6.8 19.0 18.1 55.7 2 

 ثالثاً: الصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي  من وجهة نظر الموجهات

مقدمة الصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي جاءت عبارة " كثرة األحكام الفقهية في المقرر يصعب تطبيقها " في 

( وبدرجة صعوبة )متوسطة(، ولعل هذه النتيجة ترجع إلى رؤية 2.62( وانحراف معياري قدره )1.15بمتوسط )

أن من المعيقات التي تواجه المعلمات عند تدريس األحكام  بحكم متابعتها المستمرة للعملية التعليمية الموجهة

ل فيها مما يؤثر على آلية تدريسها بحيث تسعى المعلمة جاهدة لالنتهاء من المقرر في الموعد الفقهية كثرة التفصي
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المطلوب دون مراعاة الستيعاب األحكام فضال عن تطبيقها وممارستها، بينما جاءت عبارة " تركيز مقررات 

ة بالمنهج الدراسي بمتوسط الفقه على النواحي المعرفية وإغفال الخبرات العملية " في آخر الصعوبات المتعلق

( وبدرجة موافقة )متوسطة(. ويمكن أن يكون السبب أن مقررات الفقه 8.29( وانحراف معياري قدره )1.82)

حيث يعطى الطالب الكثير من المعلومات الجتياز االختبارات و قليال تهتم بالجانب المعرفي في أدنى مستوياته 

ً من المهارات التي تتطب ممارسة و تطبيق  مما يؤدي إلى عدم مراعاة الفروق الفردية اإلبداعية بين الطالبات. ا

 التكرارات والنسب المؤية: (9جدول رقم )

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليمية من وجهة نظر الموجهات 

 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 رابعاً: صعوبات متعلقة بالبيئة  التعليمية

58 

اكتظاظ 

الفصول 

بالمتعلمات 

وتأثيره على 

جهد المعلمة 

 ونشاطها.

# 89 2 8 2 2 

ية 2.71 0.90
عال

 

8 
% 75.7 55.7 0.2 2 2 

55 

ضيق 

الفصول 

وعدم 

تهيئتها لبيئة 

صفية 

مناسبة 

 للتطبيق.

# 81 9 8 5 2 

ية 2.62 0.19
عال

 

5 
% 26.8 57.1 0.2 6.8 2 

51 

قلة الوقت 

المتاح في 

الحصة 

للممارسة 

 العملية.

# 9 6 2 5 2 

ية 2.60 1.19
عال

 

0 
% 57.1 02.6 55.7 6.8 2 

50 

ضعف دعم 

إدارة 

المدرسة 

لألنشطة 

المتعلقة 

بالممارسة 

العملية 

لألحكام 

 .الفقهية

# 6 6 5 5 2 

ية 2.60 0.80
عال

 

1 
% 02.6 02.6 6.8 6.8 2 
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 العبارة م

التكرارات 

والنسب 

 المؤية

 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

ترتيب 

 االحتياجات

موافق 

 تماما

إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

52 

عدم كفاية 

المرافق 

المناسبة 

لتطبيق 

األحكام 

الفقهية 

كالمواضئ 

وأماكن 

 للصالة مناسبة

# 9 82 5 1 8 

ية 8.82 1.77
عال

 

2 

% 57.1 02.2 6.8 81.9 0.2 

 من وجهة نظر الموجهاترابعاً: الصعوبات متعلقة بالبيئة  التعليمية 

جاءت عبارة "اكتظاظ الفصول بالمتعلمات وتأثيره على جهد المعلمة ونشاطها " في مقدمة الصعوبات المتعلقة 

وربما يرجع السبب  وبدرجة صعوبة )عالية(،( 2.71( وانحراف معياري قدره )0.90بالبيئة التعليمية بمتوسط )

من خالل إعداد التقارير الشاملة عن المعلمات و  لعملية التعليميةبحكم متابعتها لتدرك إلى أن الموجهة التربوية 

ال تتسع للطالبات  التي تعاني من ضيق الفصول ن الكثير من المدارسأ يحدث في البيئة الصفية الطالبات وما

بينما  . فضال أن تكون مهيأة لتطبيق األنشطة المختلفة األمر الذي يعيق التطبيق و الممارسة لألحكام الفقهية

خر آجاءت عبارة " عدم كفاية المرافق المناسبة لتطبيق األحكام الفقهية كالمواضئ، وأماكن مناسبة للصالة " في 

( وبدرجة موافقة )عالية( 8.82( وانحراف معياري قدره )1.71ية بمتوسط )التعليمالصعوبات المتعلقة بالبيئة 

كثرة األعباء والتكليفات اإلدارية التي تكلف بها الموجهة وتستهلك معظم وقتها، مما السبب في هذه النتيجة لعل و

المدرسة وبنيتها ترى أن مرافق لذا قد  ،في القيام بدورها األساسي في اإلشراف و التوجيه يؤدي إلى تقصيرها

 .والطالبات من تفاعل بين المعلمة اقد ال تكون بأهمية البيئة الصفية وما يحدث فيه التحتية

 إجابة السؤال الثالث:

" ما الفرق في وجهة نظر المعلمات والموجهات حول الصعوبات التي تواجه  عن السؤال الثالث ونصه ولإلجابة

 تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية؟".

( بين 2.22: )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )اآلتيومن أجل ذلك وضعت الباحثة الفرض 

متوسطات درجة الصعوبات التي تواجه تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية والمتعلقة بالمعلمة، 

، في سبيل التحقق من هذا الفرضووالمتعلمة، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية بين المعلمات والموجهات(. 

، للتعرف على داللة الفروق بين  Whitney U Test)-(Mannويتني"  -قامت الباحثة باستخدام اختبار "مان 

وجهة نظر المعلمات والموجهات حول الصعوبات التي تواجه تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام 

 .الفقهية
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لداللة الفروق بين وجهة نظر  (Mann -Whitney U Test)ويتني"  -نتائج اختبار "مان : (10جدول رقم )

 المعلمات والموجهات حول الصعوبات التي تواجه تطبيق الممارسة العملية في تدريس األحكام الفقهية

 (.0.01) ،(0.02*دالة عند مستوى معنوية )    

فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيما يخص وجود يتضح من الجدول السابق 

ألن الموجهة تسعى لمساعدة المعلمة على النمو  ،بمعلمة العلوم الشرعية لصالح الموجهاتالصعوبات المتعلقة 

وما تمتلكه من  والتعرف على شخصيتها، وتحسين االستراتيجيات التدريسية، وحل المشكالت التعليمية، المهني،

على ممارسة األنشطة ن تشجيعهمهارات علمية وثقافية ثم عالقتها بطالباتها في البيئة الصفية وقدرتها على 

ً أنه وتطبيقها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيما ، كما ظهر أيضا

الصعوبات المتعلقة بالبيئة والصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي، و ،يخص الصعوبات المتعلقة بالمتعلمة

الصعوبات التي  حولة إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات ال توجد فروق ذات داللكذلك  التعليمية.

  تواجه تطبيق الممارسات العملية في تدريس األحكام الفقهية.

وهو  متعلقة بالبيئة التعليمية" الصعوبات المحور "أن على  اتفاق عينة الدراسةبين يت وبناء على ما تقدم من نتائج

معياري  وبانحراف (0.82) ،(0.88) تراوح بينبمتوسط حسابي )عالية( بدرجة صعوبة جاء المحور الرابع 

إلى أن بيئة التعلم في المدارس تفتقر  العينةمن وجهة نظر  وقد تعود هذه النتيجة ،(2,51و)( 2.72قدره )

لإلمكانات المادية الالزمة لمناخ تعليمي مناسب، كما تحتاج إلى وجود وقت كاف للقيام بممارسة األنشطة المتعلقة 

هذه األمور مجتمعة  ،إلى دعم إدارة المدرسة لتلك األنشطة بتوفيراالحتياجات وتسهيل العقباتباألحكام الفقهية و

تنمي مهارات الطالبات وتجعلهن ينخرطن في ممارسة األنشطة بفاعلية  بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة أعاقت وجود

 الفئة محاور االستبانة
 العدد

# 

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

 U"قيمة 

Test" 

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 اإلحصائية

المحور األول: 

صعوبات متعلقة 

بمعلمة العلوم 

 الشرعية.

 805.18 16571.22 572 معلمات

 دالة *2.222 8151.22
 559.10 0676.22 55 موجهات

المحور الثاني: 

صعوبات متعلقة 

 بالمتعلمة.

 807.92 02268.22 572 معلمات

 غير دالة 2.158 5908.22
 899.01 1998.22 55 موجهات

المحور الثالث: 

صعوبات متعلقة 

 بالمنهج الدراسي.

 806.72 08812.22 572 معلمات

 غير دالة 2.269 5152.22
 816.91 1271.22 55 موجهات

المحور الرابع: 

صعوبات متعلقة بالبيئة  

 التعليمية.

 801.66 02675.22 572 معلمات

 غير دالة 2.660 1255.22
 806.80 1518.22 55 موجهات

لجميع الدرجة الكلية 

 محاور االستبانة

 809.57 02550.22 572 معلمات
 غير دالة 2.221 5570.22

 811.80 0256.22 55 موجهات
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( التي أشار فيها إلى أن أكثر المعوقات التي 5226)وهذا يتفق مع دراسة الجهيمي  وحماس يشترك فيه الجميع

بمعلمة العلوم  بالصعوبات المتعلقةأما المحور األول الخاص" . تنظيم المناخ المدرسي هي تواجه المعلم

( وبانحراف معياري 0,27) بمتوسط بلغ جاء بدرجة صعوبة )عالية ( من وجهة نظر الموجهاتالشرعية"  فقد 

وبانحراف معياري قدره  (1.00)وبدرجة صعوبة )متوسطة( من وجهة نظر المعلمات بمتوسط بلغ  (2.01قدره )

ووسائل التواصل  لنتيجة إلى التحديات التي تواجهها المعلمة كالعولمة وربما يرجع السبب وراء هذه ا، (2.92)

االجتماعي مما يحتم عليها التعامل مع الطالبات بشكل يتفق مع هذه التحديات بحيث تبذل من الوقت و الجهد في 

كما  ألعيان،تطوير ذاتها في الجانيبن: المهني و األكاديمي وخاصة ما يتعلق بالفقه و أحكامه ألنه من فروض ا

يمكن أن يرجع السبب إلى عدم وجود ما يدفع ويحفز ويشجع المعلمة على القيام بمهامها التدريسية وهي أكثر 

 رضاً واستمتاعاً.

 بدرجة صعوبة تراوحت بين العاليةمتعلقة بالمتعلمة " جاء الصعوبات بال" الخاص الثاني في حين أن المحور

ويمكن أن  (،2,99)و( 2.22وبانحراف معياري قدره ) (1.98و) (1.79)بينما بمتوسط حسابي بلغ  وسطةوالمت

وسائل التواصل  من المشتتات المتمثلة في استخدام إلى وجود الكثير العينة من وجهة نظر في ذلك السبب يرجع

أدى إلى أوأجهزة الهواتف الذكية بشكل  قضي أغلب الطالبات أوقاتهن أمام شاشات الكمبيوترت؛حيث  االجتماعي

كما أثر على الجانب السلوكي والقيمي مما قلل دافعية الطالبات في تعلم األحكام  تدنى مستوى التحصيل العلمي،

ً ة في ممارسة األنشطة التي تسند إليهن وهذا يمثل عائقبالفقهية وعدم الرغ للمعلمة. وربما يرجع السبب إلى  اً كبير ا

ئر الدينية األن الشع ؛عند تدريس األحكام الفقهية بالجانب العمليعلى الجانب الوجداني وربطه عدم التركيز 

إلى عدم تشجيع الطالبات على المشاركة بفاعلية في بيئة  قد يرجع أو ربط الجانب العملي بالوجداني، إلى تحتاج

 التعلم من خالل التطبيق والممارسة.

جاء بدرجة  متعلقة بالمنهج الدراسي"الصعوبات بال"  الخاص لثاتفقت عينة الدراسة على أن المحور الثا اً خيروأ

 (2.77)تراوح بين وبانحراف معياري ( 1,52و )( 1.12) ما بين بلغ بمتوسط حسابي )متوسطة( صعوبة

في اآلونة األخيرة اهتمام بارز بتطوير مقررات الفقه الدراسية من  ظهر نهبأويمكن تفسير هذه النتيجة  ( 2,71و)

إضافة إلى االهتمام النشاط؛ كتاب كواالهتمام بتنمية مهارات التعلم الذاتي  ،حيث طريقة تنظيم، وعرض المحتوى

إلكترونية على مصادر تعلم  كما أنه احتوى ،خراجإلوا بالجوانب الفنية للكتاب المدرسي من حيث جودة الطباعة،

صعوبات حالت دون تطبيق معلمات  وجودعلى هذه النتائج تدل و .كتب إلكترونية،أومثل بعض الروابط لمواقع 

توصلت إليه بعض الدراسات ما العلوم الشرعية للممارسة العملية عند تدريسهن لألحكام الفقهية وهذا يتفق مع 

( 5282( ودراسة الفراجي)5226) ابن عفيف( ودراسة 5226دراسة الجهيمي)و(. 5222كدراسة )السعيد،

( من أن من المعوقات التي تواجه تدريس العلوم 5285دراسة األحمدي )وSarıçoban (5282 ،)دراسة و

، وعدم مناسبة البيئة الصفية عداد الطالب في الفصول الدراسية،أ كثرةُ خاصة  األحكام الفقهيةعامة والشرعية 

وقلة  ،وضعف األساليب التي تشجع الطلبة على التفاعل والمشاركة باألنشطة ،المعلموضعف اإلدارة الصفية لدى 

 للمعلمين.استخدام الوسائل التعليمية وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية كافية 

 النتَّائج: خالصة 

بدرجة اتفاق عينة الدراسة على أن محور "الصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليمية"وهو المحور الرابع جاء  .1

 (.0.82(، )0.88صعوبة )عالية( بمتوسط حسابي تراوح بين )

محور الصعوبات المتعلقة بمعلمة العلوم الشرعية" صعوبة )عالية( من وجهة نظر الموجهات  شكل .2

 .(1.00( ، وبدرجة صعوبة )متوسطة( من وجهة نظر المعلمات بمتوسط بلغ )0,27بمتوسط بلغ )
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اء بدرجة صعوبة )عالية( من وجهة نظر جبات المتعلقة بالمتعلمة "أن المحور الثاني الخاص" بالصعو .3

من وجهة ( 1.98بمتوسط حسابي بلغ )( متوسطة عوبة )صبدرجة و ( 1.79الموجهات بمتوسط حسابي بلغ )

 نظر المعلمات.

 اتفقت عينة الدراسة على أن المحور الثالث الخاص " بالصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي" جاء بدرجة .4

 (.1,52( و )1.12صعوبة )متوسطة( بمتوسط حسابي بلغ ما بين )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيما يخص الصعوبات المتعلقة  .5

 بمعلمة العلوم الشرعية لصالح الموجهات.

لصعوبات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر المعلمات والموجهات فيما يخص ا .6

 المتعلقة بالمتعلمة، والصعوبات المتعلقة بالمنهج الدراسي والصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليمية.

 

 التَّوصيات: 

من أجل اكتساب المعارف،  التطبيق والممارسة العملية لدى معلمات ومشرفات العلوم الشرعيةبث ثقافة  .8

 والمهارات، واالتجاهات.

مراجعة الُخطّط الدّراسية، وتوصيفاتها، ومخرجات التَّعلُّم للبرامج والمقررات، بحيث تُصاغ بطريقة  .5

 في جوانب متعددة.  ة، وتُتيح فرصاً لنمو المتعلمالتطبيق و الممارسة العمليةتمّكن من 

المرافق التي وخاصة ما يتعلق بتوفير بيئة تعليمية موائمة ومناسبة تتضمن جميع االحتياجات المادية  .1

 . حتاجها  المتعلمات ألداء العبادات كالمصليات والمواضئت

 قييم يدخل ضمن المجموع الكلي لمقررات الفقه.تتخصيص وزن نسبي لتطبيق الممارسة العملية عند ال .0

زيادة الوقت المخصص لتدريس مقررات الفقه بواقع ثالث حصص أسبوعية بحيث تكون حصة ضرورة  .2

 .ن لتطبيق األحكام الفقهية وممارستهااوحصتللجانب النظري 

الملقاة على عاتق المعلمة حتى تستطيع القيام بمامها  تخفيف النصاب التدريسي واألعباء اإلداريةضرورة  .9

 التدريسية على أكمل وجه.

من  تزيد من دافعية المعلمة و تشجعها على القيام بكل ما يسند إليها توفير نظام للحوافز مادية أو معنوية .7

 مهام تدريسية وإدارية.

 

 المقترحات:

إجراء دراسة مطابقة في الهدف، ومختلفة في العينة بحيث تُطبق على معلمي وموجهي العلوم الشرعية  .8

 للخروج بتصور أعمق آلراء أفراد العينة مقارنة بعينة الدّراسة الحالية. 

المعرفي والمهاري لطالبات المرحلة إجراء دراسة حول أثر استخدام الممارسة العملية على التَّحصيل  .5

 الثانوية، واتجاهاتهن نحوها.

إجراء دراسة للعوامل التي من شأنها أن تُعّزز من دافعية المعلم نحو تطبيق الممارسة العملية عند تدريس  .1

 العلوم الشرعية.
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 عــــــــــــالمراج

  العربية ــــــــعلمراجــــــا

 القرآن الكريم

 (. الشرح الممتع على زاد المستنقع، الدمام: دار ابن الجوزي.8662عثيمين، دمحم بن صالح )ابن  .0

(. معوقات تدريس التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر 5226ابن عفيف، صالح بن أحمد ) .2

 .550-8 السعودية، ص ص -مشرفيها ومعلميها بمكة المكرمة، مجلة كلية التربية جامعة أم القرى 

 (، بيروت: دار صادر.0(، المجلد)1(. لسان العرب، ط)8661ابن منظور، جمال الدين دمحم ) .9

عمان، (، 8ط)(. استراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العلوم، 8666أبو جاللة، صبحي حمدان ) .7

 األردن.

مية للمرحلة (. معوقات تحقيق أهداف المشروع الشامل للتربية اإلسال5285األحمدي، عبدهللا ) .1

 .180-761(، ص ص19مصر، العدد ) -المتوسطة، مركز البحوث و الدراسات اإلسالمية

(، 8م(. صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، ط)5221ه )529-ه 860البخاري، دمحم إسماعيل .6

 بيروت، دار ابن حزم.

 العلمية.، دار الكتب لبنان ،(. التعريفات، بيروت8611) علي دمحم الجرجاني، .82

 عمان، دار المسيرة.(. تدريس التربية اإلسالمية، 5220الجالد، ماجد زكي) .88

(. معوقات استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس 5226) حمد عبد الرحمنأالجهيمي،  .85

، العدد السعودية-مقررات العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية، مجلة جامعة االمام دمحم بن سعود اإلسالمية

 .822-69(، ص ص85)

 الرابط على متاح ،1ط اإلسالمية، التربية تدريس طرائق في محاضرات (.5282) درويش داوود حلس، .81

      http://site.iugaza.edu.ps/rtammous/files/2010/        

 المريخ. دار ،الرياض اإلسالمية، التربية تدريس أساليب (.8617يوسف) الحمادي، .80

(. مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 5222ه )508-ه890حنبل، األمام أبوعبدهللا أحمد بن دمحم  .82

 األرنؤوط وعادل مرشد، بيروت، مؤسسة الرسالة.

(. استراتيجيات 5282فايزة )الخطيب، دمحم؛ والهاشمي، عبد الرحمن؛ وصومان، أحمد؛ وفخري،  .89

 معاصرة في تدريس التربية اإلسالمية رؤية نظرية تطبيقية، عمان، عالم الثقافة.

(. طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاتها 5228الخوالدة، ناصر؛ وعيد، يحيى إسماعيل ) .87

 (، عمان، األردن.8ط )العملية، 

 عمان،(، 8ط ) أساليب تدريس التربية اإلسالمية،. (5221حسن ) زينب الشمري،و ؛طه علي الدليمي، .81

 شر والتوزيع.دار الشروق للن

لبنان، –(. العلوم الشرعية بين المدارسة والممارسة، مجلة إسالمية المعرفة 5228الريسوني، أحمد ) .86

 .852-888(، ص ص57(، العدد )7المجلد )

طالبات الصف العاشر األحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في (. درجة اكتساب 5280الزدجالية، ميمونة ) .52

(، العدد 1سلطنة عمان، المجلد ) -كتب التربية اإلسالمية بسلطنة عمان، مجلة الدراسات التربوية والنفسية

 .195-501(، ص ص5)

في األردن، م(. صعوبات تدريس مادة التربية اإلسالمية لدى طلبة المرحلة الثانوية 5282السعيد، خليل ) .58

 .829-8كلية التربية، جامعة بغداد، ص ص

http://site.iugaza.edu.ps/rtammous/files/2010/
http://site.iugaza.edu.ps/rtammous/files/2010/
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(. معوقات استخدام معلمات التربية اإلسالمية للوسائل التعليمية بمدارس البنات 8669ملكة ) ،صابر .55

 .585-818(، ص ص 00(، العدد )81مصر، المجلد )–المتوسطة بمدينة جدة، مجلة التربية المعاصر 

 لممارسة العملية في التعليم اإللزامي باليابان ومصرمنظور مقارن،( ا5225عامر، ناصر دمحم محمود) .51

 .821-881ص ص  ،87مجلد  ،مصر-المجلة التربوية

-2(. معوقات استخدام طرائق التدريس الحديثة في التربية اإلسالمية للصفوف من 5282الفراجي، سالم ) .50

ظة مسقط، عمادة الدراسات العليا من وجهة نظر معلمي المادة ومشرفيها ومديري المدارس في محاف82

 .886-8األردن، ص ص–جامعة مؤته 

مكتبة دار المنهاج  الرياض، ،5ط شرح الورقات في أصول الفقه، .هـ(8018الفوزان،عبد هللا صالح ) .52

 للنشر والتوزيع.

 .8بيروت، دار النفائس، ط(. معجم لغة الفقهاء، 8611قلعجي، دمحم رواس؛ وقنيبي، حامد صادق ) .59

 -(. مظاهر الخلل في منهج تدريس الفقه: عرض ونقد واقتراح، مجلة الواضحة 5227مبارك، دمحم ) .57

 .502-559ص ص، (2المغرب، العدد )

(. اصول التربية 5222متولي، مصطفى؛ والغبان، محروس؛ وعبدالجواد، نور الدين؛ والفزاني، فتحية ) .51

  .لخريجي للنشر والتوزيعدار االرياض، اإلسالمية، 

 عالم الكتب.القاهرة، (. التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية،5222مرسي، دمحم منير ) .56

م(. صحيح مسلم، تحقيق: 5226ه )598-ه 529مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .12

 بيروت، مؤسسة الرسالة. -ياسر حسن وآخرون، دمشق

المشروع الشمل في تطوير مناهج العلوم اإلسالمية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، استرجع  .18

 https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/Goals.aspxم من موقع: 52/25/5281بتاريخ

(. أثر أسلوب الممارسة العملية في تحصيل تالمذة المرحلة 5222)جيهان  ،اءضيموسى، ابتسام؛ و .15

(، 7، مجلد)الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية االساسية ،االبتدائية في مادة التربية اإلسالمية

 .571-506(، ص ص 02العدد)

 المراجــــــــــــــع األجنبية
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