
 فعالية برنامج مقترح قائم على فقه الموازنات 

 لـتنمـية الـوعـي الديني لدى طالب

 المرحلة الثانوية  
 ياسمين إسماعيل محمد حشمت 

 :  البحث الملخص

هدف البحث إلى تنمية الوعي الديني لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل برنامج قائم على بعض قضايا فقه     
د تكونت عينة البحث من ستين طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوي ، وقسموا إلى مجموعتين الموازانات ، وق

( طالب وطالبة , وقد قامت 03(طالب وطالبة , واألخرى ضابطة تكونت من )03إحداهما مجموعة تجريبية تكونت من)
ت المقترح توافرها بكتاب التربية الدينية ببعض قضايا فقه الموازنا قائمةإعداد الباحثة بإعداد أدوات البحث وهى : 

اختبار تحصيلى لقياس ،و بطاقة لتحليل محتوي كتاب التربية الدينية اإلسالمية للصف األول الثانوي ، و  اإلسالمية
وقد تم ضبط هذه األدوات والتحقق من صدقها للوعي الديني  لمهاري مقياس لقياس الجانب ا، و الجانب المعرفى للوعى 

، كما تم إعداد برنامج مقترح ، ودليل معلم لتنفيذ البرنامج المقترح ، وبعد تطبيق البرنامج المقترح ، وإجراء وثباتها 
المعالجة اإلحصائية ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج  ومن أبرزها : وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) 

ة والتجريبية فى المقياس البعدى لصالح المجموعة التجريبية ، ( بين متوسطى درجات طالب المجموعتين الضابط30,3
( بين متوسطى درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 30,3مستوى داللة )  وجود فرق دال إحصائيًا عند

درجات ( بين متوسط 30,3االختبارالبعدى لصالح المجموعة التجريبية ، وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة) 
طالب المجموعة التجريبية للتطبيق القبلى والتطبيق البعدي فى الدرجة الكلية للمقياس لصالح التطبيق البعدي ، وجود 

(بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية للتطبيق القبلى والتطبيق 30,3فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) 
التطبيق البعدي ، و وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تحصيل الجانب  البعدي فى الدرجة الكلية لالختبار لصالح

 المعرفي والجانب السلوكي للوعي الدينى بالقضايا التى عرضها البرنامج .
لدى طالب   مما يدل على فعالية البرنامج المقترح القائم على بعض قضايا فقه الموازنات فى تنمية الوعى الدينى

 . الصف األول الثانوي 
 ة:ــــلمقدما

 األهمية بالغ دوراً  المعتدلة السوية للتربية إن
 التربية سيما وال المتعلم شخصية تكوين فى

 يتناول الذى اإلسالمى الدين على القائمة
 والتوجيه واإلرشاد، بالرعاية،  الحياة مجاالت

 لتحقيق المستقيم وصراطه الرشيد، منهجه إلى
 مسلمال اإلنسان تكوين وهو السامى هدفه

 فى الله خليفة يكون  أن يستطيع الذى الصالح
 رُبك قال وإذ:"  تعالى لقوله  مصداقاً  أرضه

سورة " ) فةيلخ رضأَلا في اعٌلج ينإ للمالئكة
  (03:البقرة

 جامعاً  منهجاً  للتربية اإلسالم رسم ولقد       
 ، السليم المجتمع ويقيم البشرية النفس يعالج

 هى العظمى دعامتهو  قوامه ؛ السعيدة والحياة
 ،وتقوم واليسر الوسطية وطابعه ، التوحيد
 والعلم العقالنى التفكير على األصلية فلسفته

 نظرية إطار فى الناس جمع هدفه ، الوجدانى
 الطريق إنه ، كله المجتمع تسود واحدة عقلية
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 لإلنسان الكريم القرآن رسمه الذى الواضح
 لتمسكوا وقيمه اإلسالم مبادئ لمعرفة المسلم

 (  263 ،2332مدكور،)وشريعته بأحكامه
 الدينية التربية لكتاب كان هنا ومن       

 مادة يتضمن حيث ، خاصة مكانة اإلسالمية
 ُتقدم ثناياه ،ففى للطالب ضرورية أساسية
 النبوية ،واآلحاديث الكريمة القرآنية اآليات

 النبوية والسيرة ، والعبادات ، والعقائد ، الشريفة
 تحقيق على اإلسالمية التربية فتعمل ، فةالشري
 ، عقيدته على أبنائه تنشئة فى اإلسالم هدف

  ومفاهيمه ، ومبادئه
 (  9:  3990 ، الكندى ، )شحاته 

 واقعى منهج اإلسالمية وللتربية          
 والتفكير العقل إعمال على المسلم يحث للحياة

 الكريم والتدبرفى القرآن الكونية اآليات فى
 المطلوبة الشرعية األحكام ،والسنة الستنباط

 ،ومستجداتها الحياة ومشكالت العصر، لقضايا
 يتعلم أن عليه أولى ؛ لذا لحياته ،ومنظماً 

 ؛ من دارسًا ،ومطبقاً  فيه ،ويتفقه دينه أصول
 اإلسالمية الدينية التربية منهج كان ذلك أجل

 الغايات من مجموعة متضمناً  المقرر ،والكتاب
 بصورة السوية اإلنسانية الشخصية بناء : اأهمه

 العقلية أبعادها جميع فى ومتوازنة شاملة
 واألخالقية والنفسية واالجتماعية والجسمية

 بطاعته الملتزمة بالله المؤمنة الشخصية ،تلك
 بين التوازن  ،محققة الفطرة مع والمنسجمة

 التطبيقى العملى والجانب النظرى  الجانب

 واالنسجام اإلجتماعى توازن ال تحقيق ،وأيضاً 
 تربية وهى المرجوة الغاية ،وتحقيق النفسى

 موازنة القادرعلى الصالح المواطن
واألجدر منها  األمورواختيار األولى

 ،ولتحقيق (804 ،2333للتطبيق)العياصرة ،
فإنه  صورة وأتم وجه أكمل على الغايات تلك

 فيه يتوفر أن اإلسالمية التربية بمحتوى  يحسن
 الذى المجتمع بطبيعة العلمية المادة باطارت

 التى ،واألهداف وآماله ومشكالته، فيه تدرس
 يتناول أن يجب تحقيقها،كما إلى يسعى

 المعاصرة اإلسالمية للقضايا تحليالً  المحتوى 
 اإلسالمية الحلول يقدم الجارية،وأن واألحداث

 المجتمع منها تعانى التى للمشكالت
 .( 269، 2332مدكور،)

 فروع أحد اإلسالمى الفقه ويعد            
 مناهج  فروع أحد يعد ، كما اإلسالمية الشريعة

 دراستها الطالب على الواجب اإلسالمية التربية
 يعنى ،فهو المختلفة التعليم مراحل فى

 والممارسة ،  التطبيقية العملية بالجوانب
 ، حمد) الدينية والتوجيهات ، لألحكام الواقعية
 بمرونته اإلسالمى الفقه ، ويتميز ( 8 ،2333
 والمكان الزمان ظروف حسب للتطوير وقابليته

 أهمية تتضح هنا ومن ؛ المسلم فيه يقيم الذى
 للطالب وتقديمه تدريسه، وضرورة ، العلم هذا

 ويتعملوا ، آدابه و ، مفاهيمه على لينشأوا
 قال كما  عزوجل الله يرتضيه الذى النهج
 به  الله يرد من :  "  وسلم عليه الله صلى
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يعطي  والله قاسم أنا وإنما الدين فى يفقهه خيراً 
 ال الله أمر على قائمة األمة هذه تزال ولن ،

" )   الله أمر يأتي حتى خالفهم من يضرهم
 ، 2339 ، الشحود)  عن نقالً ( 13 ، البخارى 

23 ) . 
وللفقه اإلسالمى مجاالت متعدده منها : فقه  

قه الزكاة ، وفقه الحج ، وفقه العبادات مثل)ف
الطهارة ، وفقه الصالة ، وفقه الجهاد ، وفقه 

فقه فقه الوضوء(،وفقه المعامالت :)الصيام ، و 
العقوبات ،وفقه المناكحات ،وفقه المرأه ، وفقه 
المعامالت المالية ،وفقه األسرة ، وفقه األقليات 
(،وفقه مقارن :)فقه حنفى ، وفقه مالكى ، وفقه 

، وفقه حنبلى ، وفقه ظاهرى (،  شافعى
باإلضافة  إلى أقسام مستقلة من الفقه منها :) 

وفقه  الدعوة، فقه الواقع ، وفقه الموازنات ،وفقه
وفقه  السيرة ،وفقه األولويات،

 ( 36،  3994المصالح()باحارث ، 
ومن المجاالت المهمة للفقه اإلسالمى           

ويعنى به ما يطلق عليه " فقه الموازنات  "
مجموعة األسس والمعايير التي تضبط عملية 
الموازنة بين المصالح المتعارضة أو المفاسد 
المتعارضة مع المصالح ليتبين بذلك أي 
المصلحتين أرجح فتقدم على غيرها وأي 
المفسدتين أعظم خطرًا فيقدم درؤها كما يعرف 

عند -به الغلبة ألي من المصلحة أو المفسدة 
حكم بناء على تلك الغلبة لي -تعارضهما

بصالح ذلك األمر أو فساده.  )السوسوة  ، 

 الحالي ظهرت ( وفى عصرنا30، 2338
 -  النبى عصر منذ الموازنات فقه إلى الحاجة

 الذى العصر ذلك - وسلم عليه الله صلى
 أما هينة، والمشاكل محدودة، فيه القضايا كانت

 تداخلت فقد فيه نحيا الذى العصر هذا فى
  ضرورة اإلدراك من البد لذا وتشابكت، ألمورا

 على نسد ال حتى ؛ الموازنات فقه إلى الحاجة
 إلصالح الموازنات فقه تطبيق أبواب أنفسنا

 األولى من فكان بها، والنهوض األمة، أوضاع
 بهذه اإلسالمية الدينية التربية يلم كتاب أن

 المالبسات؛ من الكثير بها أحاط التى القضايا
 والمفاسد المصالح تعارض عند موازنة لعمل

 من لها لما بها الطالب وعى تنمية اجل من
 الحياتية .  بمواقفه الصلة وثيقة وعالقة أهمية

 الدينية التربية تزويد منهج إن            
 عنه ينتج الموازنات فقه قضايا بأهم اإلسالمية

 المواقف فى تصرفهم وحسن الطالب وعى
 تنمية ألن ؛ إليها ضون يتعر  التى الحياتية

 بالله اإليمان من ينطلق الذى الديني الوعي
 األحداث مواجهة على الفرد بقدرة وحده وينتهى

 سوف التي هي المسلم لدي الحياتية والمواقف
 الوعى ويشتمل ، والتقوى  التدين له تحقق

 : هى جوانب ثالثة علي الدينى
 ،اإلسالمية الثقافة بها ويقصد: المعرفي الجانب
 القرآن خالل من دينه ألمور المسلم ومعرفة
 . الصالح السلف و والسنة
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 االتجاهات تنمية ويشمل:  الوجداني الجانب
 المسلم الفرد لدي واألحاسيس المشاعر وتعميق

 األرض في استخالفه تحقيق فى يساعده مما
 . عليها والحفاظ وحمايتها

 واألفعال السلوك ويشمل:  التطبيقي الجانب
 اإلسالم حماية أجل من المسلم يؤديها التي
 ( . 338:330 ، 3943 ، عبود) شأنه ورفع

وباستقراء بعض األدبيات والدراسات السابقة 
التى تناولت كتاب التربية الدينية اإلسالمية 
بالتحليل وتقصى مواضع القصور واإلخفاق في 
بعض الموضوعات والقضايا الفقهية المعاصرة 

الوعي الديني لدى  التى تساعد على تنمية
( ، ) حمد  2336الطالب مثل دراسة) نجم ، 

 ( وغيرهم .2331( ، ) الخشن ، 2332، 
وبناء على ما سبق قامت الباحثة القيام بهذا 
البحث للوقوف على مدى إسهام القضايا فقه 
الموازنات المعاصرة فى تنمية الوعى الدينى 
لدى طالب الصف األول الثانوي ، حيث 

ض الدراسات إلى الدور الهام الذى أشارت بع
تقوم به القضايا الفقهية المعاصرة في اإلسهام 
فى تنمية وعي المجتمع بصفة عامة والطالب 

 بصفة خاصة .
 بحث : تحديد مشكلة ال

تحديد مشكلة البحث يمكن   مماسبق          
الحالى في أن القضايا الفقهية المعاصرة السيما 

تنل االهتمام الكافي  قضايا فقه الموازنات لم
فى محتوي كتاب التربية الدينية اإلسالمية ، 
وما نتج عن ذلك من تدنى الوعى الدينى لدى 

لقاء الطالب ، ومن هنا جاء البحث التالى إل
الضوء على قضايا فقه الموازنات ودورها فى 
تنمية الوعى الدينى كضرورة تربوية وضبط 

دى ميزان الموازنات بشكل منطقى وصحيح ل
خاصة بعدما اثبتت بعد  طالبهؤالء ال

الدراسات قصور المنهج المقرر فى نواحى 
ويمكن صياغة مشكلة البحث الحالى  شتى .

 فى العبارة التقريرية التالية :
هناك قصور فى محتوى كتاب التربية الدينية 
االسالمية لعدم تضمينه قضايا فقه الموازنات  

لدى طالب مما نتج عنه  تدنى الوعى الدينى 
إعداد الصف األول الثانوى مما استوجب 

 القصور وذلك التدنى برنامج للتغلب على هذا
ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث فى السؤال 

برنامج مقترح قائم ما فعالية الرئيس التالي : 
تنمية الوعي الديني لدى على فقه الموازنات 

تفرع عن هذا و  طالب الصف األول الثانوي ؟
 األسئلة الفرعية التالية :الرئيس  السؤال

 لطالب المناسبة الموزانات فقه قضايا ما  -3
 توافرها المقترح الثانوي  األول الصف
  ؟  اإلسالمية الدينة التربية بكتاب

توافر قضايا فقه الموازنات  فى  مدى ما  -2
 اإلسالمية الدينية التربية كتاب محتوى 
 الثانوى؟ األول الصف طالب على المقرر

 الدينى الوعى جانبى توافر مدى ما -0
 طالب والسلوكي ( لدى ، )المعرفي

  ؟ الثانوي  األول الصف
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البرنامج المقترح القائم على فقه  ما  -8
الموازنات لتنمية الوعى الدينى لدى طالب 

 الصف األول الثانوي ؟ 
ما فعالية البرنامج المقترح فى تنمية الوعي  -0

 ؟  الديني لدى طالب الصف األول الثانوي 

 :   بحثأهداف ال

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف  
 :  التالية 

 قائمة بأهم قضايا فقه التوصل إلى -3
توافرها فى كتاب التربية الواجب  الموازنات

إلقاء الضوء و سالمية المقرر الدينية اإل
ومكوناته وبحث على مفهوم الوعى الدينى 

لدى طالب الصف األول  مدى توافره
 ي . الثانو 

تقديم برنامج مقترح قائم على فقه  -2
الموازنات لتنمية الوعى الدينى لدى طالب 

 الصف األول الثانوى .

مدى فاعلية البرنامج المقترح القائم تقصي  -0
ينى على فقه الموازنات لتنمية الوعى الد

 .لدى طالب الصف األول الثانوى 

 :  بحثأهمية ال

 :   تتمثل أهمية الحالي فيما يلي   
لنسبة لمجال مناهج وطرق تدريس التربية با

 الدينية اإلسالمية :

  التخطيط لمنهج التربية الدينية
اإلسالمية فى ضوء قضايا فقه 

 الموازنات . 

  االستفادة من البرنامج القائم على
قضايا فقه الموازنات فى إثراء المنهج 

 الحالي . 

  فتح مجال لتقويم كتاب التربية الدينية
المرحلة الثانوية فى  اإلسالمية  فى

قسام الفقه أو  الموازناتضوء فقه 
االسالمى جميعها لتنمية الوعى 

 الدينى لدى هؤالء الطالب .
 بالنسبة للمعلمين :

 تنويع  بضرورة المعلمين انتباه لفت
 التعليمية والوسائل التدريس طرق 

 طبيعة مع يتناسب بما المحفزة
 المقررة الفهية والموضوعات الموقف

لطالب ،كما وردت فى ا على
 البرنامج 

 توظيف كيفية على المعلمين تدريب 
 الموازنات فقه على قائم برنامج

 الدينى الوعى تنمية فى لمساعدتهم
 .  المرحلة الثانوية طالب لدى

 بالنسبة للطالب :

  اإلسهام فى فى تنمية وعى الطالب
الدينى بالقضايا الفقهية الهامة التى 

 يتضمنها البرنامج .

  يد الدراسه من دافعية الطالب نحو تز
 عن طريق تفاعلهم مع ماالتعلم 

يتعرضون إليه فى واقع  حياتهم 
حول مفاهيم ما لديهم من وتصحح 

 . القضايا الفقهية المعاصرة
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   تدريب التالميذ على الربط بين
بالقرآن الكريم والسنه النبوية الشريفة 
وبين الموضوعات التى يتناولها كتاب 

الدينية اإلسالمية و كيفية التربية 
استنتاج األحكام منهما لتحقيق  
التكامل والفهم الصحيح والوعى 

 الدينى .
  تزويد الطالب بالمعرفة الصحيحة

عن فقه الموازنات وعالقته بالمواقف 
التى يواجهها الطالب فى ةاالختياري
 حياتهم .

  إثارة انتباه الطالب وتنمية اإلبداع
عن طريق وتحسين التفكير لديهم 

طرائق التدريس المستخدمة فى 
 البرنامج المقترح 

 :بالنسبة للباحثين 

 جراء مام الباحثين إللباب أفتح ا
قضايا تضمين دراسات جديدة تهتم ب

داخل سالمى جميعها الفقه اإل
مقررات التربية الدينية اإلسالمية فى 
المراحل المختلفه لتحقيق الهدف 

فهم ساس للتربية السليمة وهو الاأل
وتنمية الوعى الدينى من ،الصحيح 

خالل مقرر التربية الدينية اإلسالمية 
 لدى الطالب.

  نظر الباحثين إلى االستفادة توجيه
بالتراث اإلسالمى الزاخر وإلقاء 
الضوء على  دراسات جديدة لتحسين 

المناهج الدراسية فى عناصرها 
 - هدافاأل) بعادها األخرى أو 

 -الطرق و  - األنشطةو  –والمحتوي 
من الدراسات  ةالتقويم ( واالستفادو 

التقويمية والبرامج التى تطرح لمعالجة 
القصور الواضح فى مخرجات التعلم 
التى يتتطلبها المجتمع الراهن 

 بمشكالته وتحدياته  .

 
 

 فروض البحث : 

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة 
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالى 

 : 
ول : ال يوجد فرق ذو داللة الفرض األ -أ

بين   (3,30) مستوي  إحصائية عند
متوسطي درجات طالب المجموعة 
التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( 
الختبار تحصيل الجانب المعرفي للوعي 

  الديني لصالح التطبيق البعدي .
ال يوجد فرق ذو داللة  : الفرض الثانى -ب

بين  (3,30) إحصائية عند مستوي 
متوسطي درجات طالب المجموعتين 
)الضابطة والتجريبية( في التطبيق 
البعدي الختبار تحصيل الجانب 
المعرفي للوعي الديني لصالح المجموعة 

 التجريبية .
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يوجد فرق ذو داللة ال   الفرض الثالث: -ت
ين  (3,30) مستوي  إحصائية عند

متوسطي درجات طالب المجموعتين 
بية( في التطبيق )الضابطة والتجري

البعدي لمقياس الوعي الديني لصالح 
 المجموعة التجريبية .

يوجد فرق ذو داللة  : الفرض الرابع -ث
بين   (3,30) إحصائية عند مستوي 

متوسطي درجات طالب المجموعة 
التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( 
لمقياس الوعي الديني لصالح التطبيق 

 البعدي . 
توجد عالقة س : ال الفرض الخام -ج

بين  (3,30) ارتباطية عند مستوي 
تحصيل الجانب المعرفي للوعي الديني 

 . للوعي الديني  انب التطبيقيوالج
 :  بحثحدود ال

 : البحث على اقتصر   الحد الموضوعي
محتوى كتاب التربية الدينية اإلسالمية 
للصف األول الثانوى ؛ ألن المحتوى هو 

داخل المنهج ، وله  ترجمان  وأساس البناء
األثر الذى سيتضح فى سلوك العينة 

؛ لذا قامت الباحثة بإعداد ستة  المختارة
،  العبادات فى اإلسالمموضوعات وهم )

، قضايا المرأة المسلمة , الدين المعاملة
الخبائث بين ، اإلسالم والطب المعاصر

كشف اإلبهام عن ، المصالح والمفاسد
 ( . ةالقضايا السياسية المعاصر 

 :تم تطبيق البرنامج  الحدود الزمانية
المقترح على طالب الصف األول الثانوي 

:  2336خالل الفصل الدراسي الثانى 
2331 . 

 : الحدود المكانية 

مدرسة حسين عثمان الثانوية المشتركة  -
التابعة إلدارة السنبالوين التعليمية ، 

 . التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية 
بعة مدرسة المقاطعة الثانوية المشتركة التا -

، التابعة لمديرية إلدارة السنبالوين التعليمية
 . التربية والتعليم بالدقهلية 

 : بحث أدوات ال

ببعض قضايا فقه الموازنات  استبانة بقائمة -
توافرها بكتاب التربية الدينية واجب ال

 اإلسالمية

نية بطاقة تحليل محتوي كتاب التربية الدي  -
 اإلسالمية للصف األول الثانوي . 

اختبار تحصيلى لقياس الجانب المعرفى   -
 للوعى الدينى .

 سلوكيالجانب الالمواقف لقياس  مقياس -
 للوعي الديني  .

 عينة البحث  : 

( طالبًا وطالبة  63تكونت عينة البحث من ) 
من طالب الصف األول الثانوي ، وتم تقسيمهم 

درس البرنامج إلى مجموعة ضابطة لم ت
المقترح ، ومجموعة تجريبية درست البرنامج 
المقترح وبلغ عدد طالب كل مجموعة من 

 ( طالب وطالبة .  03المجموعتبن ) 
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 بحث : منهج ال

فى ضوء طبيعة البحث الحالي استخدمت 
 الباحثة المنهجين البحثيين التاليين : 

 
 المنهج الوصفى التحليلى : (3

فى صورة استبانة مة وذلك عند إعداد قائ     
وعند استعراض  بقضايا فقه الموازنات،

الدراسات السابقة التى تناولت مشكلة الدراسة 
، وتحليلها والتعقيب ةواألدبيات ذات الصل

إعداد  ، وبيان أوجه االستفادة منها ،وعندعليها
، وعند إعداد اختبار تحصيل البرنامج المقترح

ب الجانب المعرفي ومقياس لقياس الجان
دليل السلوكي للوعى الدينى ، وعند إعداد 

 المعلم .
 التجريبى :شبه المنهج  (2

وذلك الختبار صحة الفروض،            
وعند تطبيق االختبار التحصيلي، ومقياس 
الوعي الديني قبليًا وبعديًا، وعند تطبيق 

 القائم على فقه الموازناتالبرنامج المقترح 
)الصف  ةلمختار )المتغير المستقل(على العينة ا

)المتغير  لتنمية الوعى الدينى األول الثانوى(
التابع(مع مراعاة ضبط المتغيرات عند تدريس 
 البرنامج المقترح  للمجموعة التجربية عدا

 في المتغيرالتجريبى الذى يتوقع أن يؤثر
المعالجات استخدام المتغير التابع منتهيًا ب

 . اإلحصائية المناسبة 

 مصطلحات البحث :

ُيعرف فقه الموازنات إجمااًل   فقه الموازنات :
 تضبط التي والمعايير األسس :مجموعة بأنه

 أو المتعارضة المصالح بين الموازنة عملية
 بذلك ؛ليتبين المصالح مع المتعارضة المفاسد

 وأي ، غيرها على فتقدم أرجح المصلحتين أي
 درؤها ، كما فيقدم خطراً  أعظم المفسدتين

 المفسدة أو المصلحة من ألي غلبةال به يعرف
 الغلبة تلك على بناء ليحكم -تعارضهما عند-

)السوسوة  ،  . فساده أو األمر ذلك بصالح
2338 ،30) 

أحد أنواع  هو"  وُتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه
الفقه اإلسالمي ، مبنى على مجموعة من 
الضوابط الحاكمة لعملية الموازنة بين المصالح 

 ،، والمفاسد بعضها وبعضعضها وبعضب
، يقوم عليه والمصالح والمفاسد عند تعارضها 

محتوى البرنامج المقترح فى البحث الحالى 
تفادى قصور محتوى كتاب التربية الدينية ل

اإلسالمية فى عرض تلك القضايا الهامة 
 بهدف تنمية الوعي الدينى.

 الوعى الدينى : 

 :  ويعرف الوعى الدينى اصطالحًا  بأنه
إدارك الفرد لتعاليم الشريعة اإلسالمية فى 
الجوانب الحياتية المختلفة المعامالت بما 

مع سنه وتزويده بالخبرات الالزمة  يتناسب
بهدف التأثيرعلى معلوماته واتجاهاتهم وسلوكهم 
ايجابيا نحواألفضل عن طريق المؤسسات 

 ( . 13، 2331، إبراهيم) التربوية المختلفة
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بأهم ام لماإلهو " إجرائيًا بأنهوتعرفه الباحثة 
الحياتية التى يتضمنها محتوى الفقهية القضايا 

من القائم ، حيث يتم تحديده  البرنامج المقترح
خالل درجاتهم التى يحصلون عليها فى 

المواقف السلوكية  مقياس االختبار التحصيلي و 
  لهذا الغرض "  ينعدالمُ 

ات فى اإلطار النظري للبحث : دور فقه الموازن
تنمية الوعي الديني خالل كتاب التربية الدينية 

 اإلسالمية 
 المحور األول : فقه الموازنات :

لفقه  اً حاول العلماء المعاصرون وضع تعريف
الموازنات باعتباره علمًا مستقاًل عن غيره من 

القرضاوى الدكتور يوسف   ثلم سائر العلوم 
 ( فقال أما فقه الموازنات فنعنى23، 3993)

به جملة أمور: الموازنة بين المصالح بعضها 
وبعض ، من حيث حجمها ،ومن حيث عمقها 
وتأثيرها، ومن حيث بقاؤها ودوامها ..وأيها 

وأيها ينبغى أن يسقط  ينبغى أن يقدم ويعتبر،
والموازنة بين المفاسد بعضها وبعض  وُيلغى،

من تلك الحيثيات التى ذكرناها فى شأن 
تقديمه ،وأيها يجب وأيها يجب  المصالح،
ين المصالح ، وفى الموازنة بسقاطهإتأخيره أو 

، بحيث نعرف متى نقدم والمفاسد إذا تعارضتا
، ومتى تغتفر ة على جلب المصلحةدرء المفسد

 المفسدة من أجل المصلحة 
 ( 89،  2333عبد الله الكمالى ) وعرفه 

: " المفاضلة بين المصالح والمفاسد بأنه فعرفه

والمتزاحمة لتقديم أو تأخير األْولى المتعارضة 
 بالتقديم أو التأخير " . 
 أركان فقه الموازنات : 

 تتكون  الموازنة الشرعية ثالثة أركان هم : 
الركن األول : محل الموازنة ، وهكذا ال  .3

يكون إال بين مصلحتين أو مفسدين ، أو 
 مصلحة مع مفسدة . 

الركن الثانى : الموازن : وهو الفقيه  .2
جتهد ويشترط له مايشترط المجتهد وما الم

يجب أن يراعيه الموازن قبل الموازنة 
 وبعدها بأن يكون : 

عارفًا بآيات األحكام وأحاديث  -
 األحكام وما يتعلق بهما ، 

وأن يكون محيطًا بالمجمع عليه من  -
 األحكام لئال يجتهد فيها ، 

أن يكون جامعًا ألدلة المسائل  -
 المختلفة ،

بأصول الفقه ،  أن يكون عالماً  -
ليعرف مراتب األدلة ، وفك التعارض 
بين النصوص وغيرها ، وان يكون 
عارفًا بكل ما يتوقف عليه فهم 

أن  األلفاظ من علوم اللغة العربية ،
يكون فاهمًا لمقاصد الشريعة ،وأن 
يكون خبيرًا بأعراف الناس وأحوالهم ، 
وأن يكون عداًل مجانبًا للمعاصى 

  واآلثام .

 بين الموازنة عملية :  الثالث نالرك .0
 عند إال تقع ، وال والمفاسد المصالح
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 الرويس) التعارض بين المصالح والمفاسد
، 2338 ، 19  .) 

الضوابط والقواعد الشرعية التى يقوم عليها 
 فقه الموازنات :

اتفقت دراسة  كل من إبراهيم صبرى    
( ودراسة حسين أبى عجوة  20:26،  2332)

(  أن هناك قواعد ُتقتضى  3396 ، 2330) 
فى فقه الموازنات ويقوم علي أساسها وهى 

 كالتالى:
عند الموازنة بين المفاسد وبعضها البعض  

 ُتحكم قواعد منها : 
 . ال ضرر وال ضرار 
 . الضرر يزال بقدر اإلمكان 
 . الضرر ال يزال بضرر مثله أو أكبر منه 
 . يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين 
 الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى يتحمل . 
  . يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 

وفى الموازنة بين المصالح والمفاسد عند 
 التعارض : 

 رء المفسدة مقدم على جلب المصلحةأن د . 
  أن المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل

 المصلحة الكبيرة . 
  أن المفسدة العارضة تغتفر من أجل

 ة . المصلحة الدائم
  ال تترك مصلحة محققة من اجل مفسدة

 متوهمة  . 
 وفى الموازنة بين المصالح بعضها وبعض :

  تقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة
 المظنونة او الموهومة  . 

  تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة
 الصغيرة 

  . تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 
 قلة تقدم مصلحة الكثرة على مصلحة ال 
  تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة

 العارضة أو المنقطعة . 
  تقدم المصلحة الجوهرية واألساسية على

 المصلحة الشكلية والهامشية 
  تقدم المصلحة المستقبلية القوية على

 المصلحة اآلنية الضعيفة . 

صبرى ، وهذا ما توصلت إليه دراسة )
2332  ،20  :26  . ) 

،  2332ء الزاكي ) كما أوضحت دراسة عال
( يبدو أن الموازنة ليست غليبًا ألحد  439

األمرين ؛ النها بذلك تكون ترجيحا فالمجتهد 
عند تعارض األدلة يوازن ثم يرجح  فإذا أضفنا 
إليها كلمة فقه الذى هوعلم بأحكام شرعية 
فأصبحت فقه الموازنات  أى أحكام صادرة 

يب ، بموازنة ،كانت جامعة بين النظر والتغل
وبهذا يكون فقه الموازنات جامعًا بين الموازنة 

 جامعًا بين الموازنة والترجيح . 
 هداف فقه الموازنات : أ

 لالعم لسب تبيين إلى يهدف فقه الموازنات
 طرق لخال من والمتقابلة المتناقضة باألدلة

والمفاسد   المصالح بين المختلفة  الترجيح
مثل وهذا ما توصلت العديد من الدراسات 
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(  3960،  2332دراسة أيوب العطيف ) 
الذى ذكر بأن فقه الموازانت يهدف إلى 
الترجيح  بين األدلة والنصوص عند التعارض 
والتقابل من تبين سبيل العمل واالمتثال هو 
بذاته ما يقصده فقه الموازنات وإن اختلف 
 المقصد أو المحل ، إال أن فقه الموازنات

 : ه ، وهىيضيف بعدًا أخر فى أهداف
  .تحقيق فعل المصالح وترك المفاسد 
  التمييز بين المصلحة والمفسدة ، ومن ثم

تقديم األصلح و األولى ، وتأخير ودرء 
 مايضر.

  إصدار الفتوى عند غياب األدلة وفى حال
 الضرورة .

  ضبط مسار االجتهاد ليكون متوافقًا مع
 معطيات الواقع . 

 دولة ترتيب مسالك األولويات فى بنية ال
والجماعة والخروج من الخالف فى كثير 

 من المسالك . 
  أن تنتظم الموازنة مع الهدف الكلى

للشريعة وهو : )جلب المصالح وتكثيرها 
ودفع المفاسد وتقليلها ( ؛ وحينئذ تسير 
تصاريف الحياة على وزان واحد من 

 المصلحة والخيرية . 
وما ينتج عن ذلك من نمو وعى الطالب من 

 عمل بفقه الموازنات وتحقيق أهدافه . خالل ال
 المحور الثاني : الوعي الديني : 

    : مفهوم الوعي الديني 

إدارك الفرد لتعاليم ويعرف اصطالحًا بأنه : 
الشريعة اإلسالمية فى الجوانب الحياتية 
المختلفة المعامالت بما يتناسب مع سنه 
وتزويده بالخبرات الالزمة بهدف التأثير فى 

ته واتجاهاتهم وسلوكهم ايجابيا نحو معلوما
األفضل عن طريق المؤسسات التربوية 

 ( . 13،  2331المختلفة ) إبراهيم ، 
  : أبعاد الوعي الديني 

فى   اإلسالمي  الوعى الديني وتتمثل أبعاد 
المعايير التى يقاس على أساسها درجة الوعي 

أربعة أبعاد أو محاور متفاعلة و وهم لدى الفرد 
 لة  وهى :متكام

اإلدراك الدينى : ويقصد به معرفة  (3
المقتضيات أو التوجيهات اإلسالمية 
المعلومة من الدين بالضرورة والتى ال 

سالم إيكون المسلم مسلمًا ، أو ال يكمل 
المرء ، بأداء العبادة الواجبة إال باإللمام 
بها ، وهى المعرفة الشرعية المتصلة 

فرائضه بجوهر اإلسالم وأركانه وحدوده و 
وواجباته كما تحددها المصادر اإلسالمية 
الشرعية ) القران الكريم والسنة النبوية 

وتتمثل م الشريفة ( ويشرحها فقهاء اإلسال
الموازنات فقه فى الدراسة الحالية فى قواعد 

التى يجب على الطالب معرفتها من 
مصادر اإلسالم الشرعية واجتهاد أهل 

لمواقف طى االعلم التى تمكنه من تخ
 .الحياتية التى تواجهه
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االعتقاد الدينى : ويقصد به اإليمان  (2
المنسجم مع التوجيهات اإلسالمية 
الصحيحة ؛ ويشير إلى استقرار المعرفة 
العقلية كما تحددها المصادر اإلسالمية 
الشرعية فى القلب لتصبح عقيدة إيمانية 
راسخة ، فاإليمان ال يتحقق بالكيفية التى 

دى اإلسالمى ، دون اإللمام جاء بها اله
(  3992بها عن طريق العلم ) درويش ، 

أن يتكون لدى  الحالي بحثويتمثل فى ال
الطالب إيمان بضرورة فهم كيفية الموازنة  

بحيث وتطبيقها فى المواقف التى تواجهه 
هذا اإليمان على العلم الصحيح يبنى 

 الناتج عن وعيه بأصول  فقه الموازنات .
نى : تتمثل فى مختلف العواطف الميل الدي (0

اإلنفعالية والميول من حب وخوف ورهبة 
سالمية تجاهات اإلوإنابة ويظهر فى اإل

المنبعثة من قيم إيمانية راسخة مؤسسة 
على معرفة دينية تأتى بعد اإليمان 
وتتأثربه درجةً  ونوعًا ويتمثل ذلك الميل 

الحالي فى العالقة الطردية بين بحث فى ال
طالب بفقه الموازنات  وكيفية معرفة ال

تطبيقة  وبين رغبته فى إرضاء الله عز 
وجل فكلما كان أعرف بأمور دينه ؛ كان 

 حرص على مرضاة  الله عزوجل .أأتقى و 
السلوك الدينى : تتمثل فى الممارسات  (8

والسلوكيات اإلسالمية القائمة على معرفة 
إسالمية صحيحة وإيمان راسخ ونية 

المظهر الخارجى  صادقة ،وهذا يمثل
للوعى الديني وهو الغاية النهائية والتكاملية 
؛ لما يسبقه من العلم والمعرفة واإليمان 
والميل وفيه تتحقق العبودية لله سبحانه 
وتعالى عندما يتناغم العلم الصالح مع 

( . 3993الهاشمى ، ) العمل الصالح
وهذا هو الهدف الرئيس الذى قامت عليه  

ة لتحيق الوعى لدى الطالب الدراسة الحالي
الظاهر على السلوك الذى يقوم به وفقًا لما 

القضايا فقه الموازنات  فى لقواعد فهمه 
 .  المقترحة 

هذا ما أثبتته تلك الدراسات واألدبيات ، 
ولكن يمكن قياس الوعي الدينى عن 
طريقة قياس الجانب المعرفي لقواعد فقه 
  الموازنات التى تنطبق على كل قضية

والجانب التطبيقي الذى يتضح  فى سلوك 
المتعلم نتيجة معرفته بها وهذا ما اتبعته 

 البحث الحالى . 
ة اإلسالمية فى المرحلة التربي المحور الثالث:

 :الثانوية

أهداف تدريس القضايا الفقهية فى كتاب 
 التربية الدينية اإلسالمية : 

 ينظم الفقه األحكام الشرعية العملية المتعلقة
بأفعال المكلفين ،سواء فى مجال العبادات أو 
المعامالت ونسعى من خالل تدريسه إلى 

 تحقيق األهداف التالية :
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  تعريف الطالب بأركان اإلسالم من
العبادات ، صالة ، وصيامًا، وزكاة وحجًا 

. 
  إكساب الطالب حصيلة جيدة من األحكام

الشرعية فى عباداته ومعامالته حتى 
 على نور وبصيرة .يمضى فى حياته 

 ورد  ربط الحكم الشرعى بدليله المعتبر مما
اإلجماع أو  فى القرآن أو السنة أو

 مصادرالتريع األخرى .
  االلتزام فى حياته العملية باألحكام الشرعية

المقررة وتوضيحها بضرب مثل من حياة 
 الصحابة .

  الحرص على أداء العبادات بصورة
 منتظمة .

 مالت بالعقيدة ربط العبادات والمعا
واألخالق ، باعتبار أنها ثمرة من ثمار 
العقيدة ، و أن العقيدة أساس والعبادات 

 والمعامالت بناء .
  تعريف الطالب بالمذاهب الفقهية وما طرأ

على الفقه اإلسالمي من تطور عبر 
 مراحل التاريخ اإلسالمي

  تقدير عظمة الفقه اإلسالمي وصالحيته
سم به من حيوية لمواكبة كل جديد بما يت

 ،األقطش وأخرون  ومرونة وشمول )
2333  ،08   . ) 

 المرحلة فى اإلسالمية التربية أهداف   
 على بناء المخالفين عقائد احترام :  الثانوية

 جواز عدم من الشرعية المقررات فى ماورد
 ِفي ِإْكَراهَ  اَل : "  تعالى لقوله الدين فى اإلكراه 
ينِ  ْشدُ  َتَبيَّنَ  َقدْ  الدِ   َيْكُفْر  َفَمنْ  اْلَغي ِ  ِمنَ  الرُّ

 ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِباللَّهِ  َوُيْؤِمنْ  ِبالطَّاُغوتِ 
:  البقرة) َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواللَّهُ  َلَها اْنِفَصامَ  اَل  اْلُوْثَقى
206 . ) 

 البيئة مكونات نحو إيجابية إتجاهات اكتساب
 يواناتوح نباتات من وعناصرها الطبيعية
 من العناصر هذه أن باعتبار ، وجمادات

  ألجله ومسخرة اإلنسان على الله نعم بعض
 ، وذلك وعالجاً  وقاية الصحى النمو تحقيق
 إلى الركون  وعدم باألسباب األخذ على بالعمل
 النشاط وممارسة ، والشعوذة الدجل أساليب

 ، اإلسالمية والقيم الضوابط ضوء فى الرياضي
 تواكب ممتدة بأنها ألهدافا هذه واتسمت

  ومواقعها مراحلها مختلف فى اإلسالمية التربية
 إحداث على تقتصر ال شاملة أهداف وأنها ،

 ،وإنما الصف حجرة في المطلوب التغير
 فى التالميذ به يقوم ديني نشاط كل إلى تتعداها

 تعم إنسانية أهداف وانها ، وخارجها المدرسة
 أخرى  دون  خاصة أهداف وليست تخص وال

 الشخصية وتشكيل اإلنسانية الفطرة مع وتتفق
 أهداف أنها كما ، جوانبها مختلف في السوية
 فوق  امر الدين في فليس للتطبيق قابلة واقعية
 تساير مرنة أهداف فهى ، البشرية الطاقة

 كما وذلك اختالفها على واألحوال الظروف
 03:  29 ، 2333) وأخرون  األقطش ذكرها
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 مواجهة على القدرة تنمية إلى فتهد كما ،(
 الله منهج مع يتفق ما منها فيقبل ، المتغيرات

 الثابتة والقيم األصول مع يتصادم ما ويرفض
 المجتمع بارتقاء يسمح مما ، المنهج هذا فى

 : بحثجراءات الإ

لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة 
 فروضة سار البحث وفقًا للخطوات التالية:

 : عن السؤال األول  لإلجابة -1
 لطالب المناسبة الموزانات فقه قضايا ما

 بكتاب توافرها المقترح الثانوي  األول الصف
 ؟  اإلسالمية الدينية التربية

ببعض مبدئية فى صورة استبانة  إعداد قائمة -
قضايا فقه الموازنات الواجب توافرها فى 

مراجعة ، بعد كتاب التربية الدينية اإلسالمية 
اسات واألدبيات التى تناولت قضايا فقه الدر 

 الموازنات .
التوصل إلى قائمة مبدئية ببعض قضايا فقه  -

الموازنات الالزم توافرها فى كتاب التربية 
 الدينية اإلسالمية للصف األول الثانوى  .

على فى صورة استبانة عرض هذه القائمة  -
ساتذة والسادة المحكمين مجموعة من األ

ن آرائهم وإبداء الرأى فيها حول لالستفادة م
)األهمية ، والمناسبة ، والصياغة اللغوية ( 

 .قضايا التى اشتملت عليها القائمةلل
مراجعة القائمة فى ضوء آراء السادة  -

، والتوصل من ذوى االختصاص المحكين 
 إلى الصورة النهائية لها .

 لإلجابة عن السؤال الثاني : -2

موازنات  فى توافر قضايا فقه ال مدى ما
 المقرر اإلسالمية الدينية التربية كتاب محتوى 
 ؟ الثانوى  األول الصف طالب على

إعداد بطاقة لتحليل محتوى وحدات  كتاب  -
التربية الدينية اإلسالمية المقرر على 

بإتخاذ الفقرة طالب الصف األول الثانوى 
 وحدة لتحليل المحتوى .  

كمين عرض البطاقة على مجموعة من المح -
إلبداء الرأى ، والحكم عليها،وتعديلها فى 

 ضوء آرائهم .

استخالص الصورة النهائية لبطاقة تحليل  -
التى تم تحليل المحتوى فى  المحتوى 
 . ضوئها 

تحليل محتوى كتاب التربية الدينية اإلسالمية  -
ول الثانوى المقرر على طالب الصف األ

لصورة فى ضوء هذه األداة  ومقارنة ا
بما قضايا فقه الموازنات هائية لقائمة الن

، بهدف  تضمنه المحتوى الذى تم تحليله
ما عرض بصورة مفصلة لوقوف على ا

وما عرض بصورة موجزة وما لم ُيتناول 
من قضايا فقه الموازنات وذلك من قبل 

 الباحثة وإحدى الزميالت . * 

تفريغ النتائج وتحليلها والوصول إلى الصورة  -
طاقة التحليل بهدف تحديد بالنهائية ل

قضايا فقه الموازنات المطلوب تضمينها 
فى محتوى البرنامج المقترح القائم على 

 تلك القضايا وفقًا لنتائج تحليل المحتوى .
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 :   لث لإلجابة عن السؤال الثا -3

ما البرنامج المقترح القائم على فقه  
الموازنات  لتنمية الوعى الدينى لدى طالب 

 ؟  لثانوى الصف األول ا
واألساس  المقترح تحديد عناصر البرنامج -

) األهداف العامة والخاصة  التربوى له 
المراد تحقيقها ، والمحتوى الدراسى القائم 

الذى يحقق لموازنات فقه اقضايا على 
 يةاألهداف العامة والخاصة للمرحلة الثانو 

وال سيما الصف األول الثانوى ، وتحديد 
، وتحديد الوسائل  طرق التدريس المناسبة

واألنشطة التعليمة ،وباإلضافة إلى تحديد 
 أساليب التقويم المناسبة (.

مراعاة أسس بناء المنهج البرنامج المقترح  -
) األسس الفلسفية التى تعكس خصوصية 
المحتمع  ، واألسس االجتماعية التى 
تتعلق بحاجات المجتمع وقيمة وأفراده  ، 

بطبيعة واألسس النفسية التى تتعلق 
الطالب وخصائصهم ، و األسس المعرفية 

بالخلفية المعرفية الطالب التى تتعلق 
التى يعرضها  موازناتقضايا فقه ال حول 

 ( .البرنامج المقترح 
 إعداد دليل المعلم متضمنًا الخطوات -

 تدريس فى المعلم تساعد التى واإلجراءات
 بغرض ، وذلك البرنامج موضوعات

 البرنامج هدف إلى بالطالب المعلم وصول
 . المقترح

عرض البرنامج المقترح على مجموعة من  -
للتأكد من مدى صالحيته ،  المحكمين

وإجراء التعديالت فى ضوء آرائهم 
 .واقتراحتهم 

صول إلى الصورة النهائية للبرنامج التو  -
 المقترح .

 لإلجابة عن السؤال الرابع :  -4

ما مدى توافر جانبى الوعى الدينى )المعرفي 
لدى طالب الصف األول  ، و المهارى (
 الثانوي ؟ 

 السلوكى البعد لقياس مواقف مقياس إعداد -أ
 الدينى الوعى درجة يحدد الذى التطبيقى

 خالل من التجريبية المجموعة طالب لدى
اإلطالع على الدراسات واألدبيات التى  -

تناولت الوعى الدينى بالدراسة والتقصى 
وذوى  خالل مقابلة بعض المتخصصين

الخبرة بهدف التزود بما لديهم من خبرة 
الباحثة بعمل مقياس   ، وقامتودراية 

مبدئى لقياس الوعى الدينى مراعية 
خطوات إعداد المقياس بتحديد وحدة 

ونوع المجتمع ، ( موضوع القياس) وحدة ال
مع مراعاة ، الذى يجرى عليه المقياس 

بطريقة  هالتأكد من صدق المقياس وثبات
الذى يشتمل على مجموعة  مقياسال إعادة

من األسئلة التى يليها عدد من البدائل 
وعلى الطالب أن يختار البديل الصحيح 

 من بين البدائل المطروحة .



 55 

 

عرض المقياس على مجموعة من الساده  -
آرائهم فى مدى  فالمحكمين بهدف تعر 

األسئلة والبدائل التى  ح صوغوضو 
محدد لكل تليها،ومدى مناسبتها للهدف ال

أكثر وتعديل صياغتها لتكون سؤال ، 
 له وضعت مناسبة لقياس ما

إجراء التعديالت التى أبداها السادة المحكين  -
إعداد  ، وتمحتى تأخذ األداة شكلها النهائى

ورقة إجابة للمقياس تتضمن عدة أسئلة 
والبدائل المطروحة وعلى الطالب أن يقرأ 

المة السؤال من ورقة األسئلة ثم يضع ع
فى المربع المقابل للبديل الذى اختاره )× ( 

. 

تجريب المقياس على مجموعة من الطالب  -
لمعرفة زمن المقياس ، وحساب معامل 

 الثبات له . 

 إعداد الصورة النهائية للمقياس .   -

تطبيق المقياس قبليًا لمعرفة مدى توافر  -
الجانب المهارى للوعى الدينى بالقضايا التى 

 البرنامج المقترح يعرضها

إعداد اختبار تحصيلى لقياس البعد  -ب
المعرفى للوعى الدينى لدى طالب الصف 

 األول الثانوى من خالل :

االطالع على االختبارات التحصيلية التى  -
تهدف إلى قياس الجانب المعرفى للبرامج 
المقترحة فى مجال التربية الدينية 
اإلسالمية للوقوف على مدى نجاح تلك 

مج للهدف المعدة له ثم وضع اختبار البرا
مقالى يتكون من عدة أسئلة يقيس كل 
سؤال مدى إلمام الطالب بكل قضية أراد 
البرنامج  توضيح الحكم الشرعي لها فى 
ضوء فقه الموازنات وتحديد درجة السؤال 
الكلية لإلجابة الصحيحة  وهما درجتان 

 لكل سؤال  . 

ه على مجموعة من السادالختبار عرض ا -
المحكمين بهدف التعرف على آرائهم فى 
مدى وضوح عرض األسئلة ، ومدى 
مناسبتها للهدف المحدد لكل سؤال  ، 

يثرى األداة ويجعلها بما  والحذف واإلضافة
الجانب المعرفى أكثر مناسبة لقياس 

 للوعى الدينى وقياس مدى فاعلية البرنامج
. 

إجراء التعديالت وفقا ألراء السادة  -
 ن حتى تأخذ األداة شكلها النهائى المحكمي

تجريب المقياس على مجموعة من  -
الطالب لمعرفة زمن المقياس ، وحساب 

 . الثبات، ومعالم السهولة والصعوبةمعامل 
 إعداد الصورة النهائية لالختبار .   -
تطبيقققق االختبقققار قبليقققًا لمعرفقققة مقققدى تقققوافر  -

الجانقققب المعرفقققى للققققوعى القققدينى بالقضققققايا 
 ا البرنامج المقترح . التى يعرضه

 خامس : ولإلجابة عن السؤال ال -5

 القققوعى لتنميقققة المقتقققرح البرنقققامج فعاليقققة مقققا
 الثقانوى  األول الصقف   طالب لدى الدينى

 ؟
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 مققن عشققوائية بطريقققة البحققث عينققة اختيققار -
 الثققققققققانوى  األول الصققققققققف طققققققققالب مجتمققققققققع

 الدقهليقققققققققة لمحافظققققققققة تقققققققققابعتين بمدرسققققققققتين
 المشققققتركة ةالثانويقققق عثمققققان حسققققين مدرسققققة
 .  المشتركة الثانوية المقاطعة ومردسة

 قبليقاً  تطبيقاً  المهارى  الجانب مقياس تطبيق -
 .والتجريبية الضابة المجموعتين على

 المعرفقققي الجانقققب تحصقققيل اختبقققار تطبيقققق -
 الضققققابطة المجمققققوعتين علققققى قبليققققاً  تطبيقققققاً 

 .  والتجريبية
 أفقققققققراد علقققققققى المقتقققققققرح البرنقققققققامج تطبيقققققققق  -

 الزمنيقققققة للخطققققة وفقققققاً  التجريبققققة عققققةالمجمو 
 . المناسبة

 بعققققققدياً  تطبيقققققققاً  االختبارالتحصققققققيلي تطبيققققققق -
 الضققققققققققققابطة المجمققققققققققققوعتين أفققققققققققققراد علققققققققققققى

 . والتجريبية
 لقيقققققققاس القققققققدينى القققققققوعى مقيقققققققاس تطبيقققققققق -

 المجمققوعتين طققالب علققى المهققارى  الجانققب
 والتجريبية الضابطة

 باسققتخدام البيانققات معالجققة و النتققائج رصققد -
 ضققوء وفققى المالئمققة اإلحصققائية سققاليباأل

 . والتوصيات المقترحات تكون  النتائج
 نتائج البحث : 

ال يوجققققققد فقققققرق ذو داللققققققة الفررررررل األول :  -
( بققين متوسققطي 0.05إحصقائية عنققد مسققتوي )

درجققققققات طققققققالب المجموعققققققة التجريبيققققققة فققققققي 
التطبيقين )القبلقي والبعقدي( الختبقار تحصقيل 

ي لصقققققققالح الجانقققققققب المعرفقققققققي للقققققققوعي القققققققدين
 التطبيق البعدي .

اسقققتخدمت الباحثقققة للتحققققق مقققن هقققذا الفقققرض 
معادلققققققة "ت" للمجموعققققققات المرتبطققققققة لبحققققققث 
داللقققة الفقققرق بقققين متوسقققطي درجقققات كقققل مقققن 
التطبيققققققققققين )القبلقققققققققي والبعقققققققققدي( للمجموعقققققققققة 
التجريبيققققققة فققققققي مسققققققتويات اختبققققققار تحصققققققيل 
الجانققققققب المعرفققققققي للققققققوعي الققققققديني والدرجققققققة 

 :  يوضح تلك النتائج (3الكلية، والجدول )

 (3جدول )
في مستويات اختبار قبليًا وبعديًا لمجموعة التجريبية طالب افرق بين متوسطي درجات كل ال

 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائيةو تحصيل الجانب المعرفي للوعي الديني 
مستوي 
 الداللة

 القياس ن م ع د.ح ت
مستويات 
 االختبار

 التذكر ليقب 03 2,31 3,30 29 4,00 دالة

   بعدي 03 0,60 3,63      

 الفهم قبلي 03 2,31 3,32 29 1,32 دالة

   بعدي 03 0,13 3,63      

 التطبيق قبلي 03 2,33 3,36 29 4,02 دالة

   بعدي 03 0,41 3,80      
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 التحليل قبلي 03 2,00 3,44 29 6,04 دالة

   بعدي 03 0,00 3,46      

 التركيب قبلي 03 2 3,90 29 9,06 دالة

   بعدي 03 0,10 3,69      

 التقويم قبلي 03 2,30 3,33 29 4,20 دالة

   بعدي 03 0,13 3,00      

 االختبار ككل قبلي 03 32,43 2,00 29 38,40 دالة

   بعدي 03 22,31 2,01      

 
يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة 

تطبيقين إحصائية بين متوسطي درجات ال
)القبلي والبعدي( للمجموعة التجريبية في 
مستويات اختبار تحصيل الجانب المعرفي 
للوعي الديني، والدرجة الكلية لالختبار؛ حيث 
جاءت جميع قيم "ت "  أكبر من القيمة 

 (0.05الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي 

( مما يعني 2,30( = ) 29( ودرجات حرية )
تبار تحصيل الجانب حدوث فارق في اخ

المعرفي للوعي الديني بمستوياته الرئيسة لدي 
المجموعة التجريبية  فى القياسين القبلي 
والبعدي ؛ مما يدل علي فعالية المعالجة 
التجريبية في تنمية  الجانب المعرفي للوعي 

 . الديني  
وفي ضوء تلك النتيجة، يمكن قبول الفرض 

 الثاني  من فروض البحث وهو : 

" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 
بين متوسطي درجات طالب  0.05

المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي 
والبعدي( الختبار تحصيل الجانب المعرفي 

  للوعي الديني لصالح التطبيق البعدي
ال يوجد فرق ذو داللة الفرل الثاني :  

بين   0.05إحصائية عند مستوي داللة 
درجات طالب المجموعتين متوسطي 

)الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي 
الختبار تحصيل الجانب المعرفي للوعي 

 الديني لصالح المجموعة التجريبية .
للتحقق من صحة الفرض ، استخدمت 
الباحثة معادلة " ت" لمجموعتين غير 
مرتبطتين؛ لبحث داللة الفرق بين متوسطي 

بية والضابطة( درجات المجموعتين )التجري
في مستويات االختبار والدرجة الكلية بعديًا، 

 :                                      ( يوضح تلك النتائج2)والجدول 
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 (2جدول )
للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار تحصيل الجانب 

 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية ية بعدياً المعرفي للوعي الديني والدرجة الكل
مستوي 
 الداللة

 تامجموع ن م ع د.ح  ت
 البحث

مستويات 
 االختبار

دالة   تذكر تجريبية 03 0,60 3,63 04 1,40 

 
   ضابطة 03 2,33 3,93    

 فهم تجريبية 03 0,13 3,63 04 1,00 دالة

 
   ضابطة 03 2,30 3    

دالة   تطبيق جريبيةت 03 0,41 3,80 04 4,03 

 
   ضابطة 03 2,30 3,33    

دالة   تحليل تجريبية 03 0,00 3,46 04 0,64 

 
   ضابطة 03 2,21 3,41    

 تركيب تجريبية 03 0,10 3,69 04 4,33 دالة

 
   ضابطة 03 3,93 3,30    

 تقويم تجريبية 03 0,13 3,00 04 4,10 دالة

 
   ضابطة 03 3,93 3,99    

 االختبار ككل تجريبية 03 22,31 2,01 04 36,33 دالة

 
   ضابطة 03 32,03 2,31    

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين 
)التجريبية والضابطة ( في مستويات االختبار 
التحصيلي والدرجة الكلية لالختبار؛ حيث 

لجدولية جاءت جميع " ت" أكبر من القيمة ا
(  3,30حيث " ت " الجدولية عند مستوي )

(، مما يدل 2,32( = )04ودرجات حرية )
علي تفوق المجموعة التجريبية علي المجموعة 
الضابطة في اختبار تحصيل الجانب المعرفي 
للوعي الديني؛ مما يدل فعالية المعالجة 
التجريبية من أثر في تنمية تحصيل الجانب 

 .يعرفي للوعي الدينالم
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ومن خالل بيانات الجدول السابق يمكن 
 تفسير تلك النتائج كما يلي : 

جود فرق بين متوسطى أداء طالب  -
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 
مستوى التذكر  الذى تم قياسه من خالل 

ضمنت بعض قضايا القائمة األسئلة التى ت
المقاطعة االقتصادية ، و الزواج منها : )

ع المسلم ، جراحات تملمجبالكتابيات فى ا
التجميل ، التبرع القسري ( وجاءت نتائجها 
لصالح طالب المجموعة التجريبية حيث 
بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة  ) 

( للمجموعة  0,60(  فى مقابل )   2,33
 التجريبية . 

وجود فرق بين متوسطى أداء طالب  -
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

الذى تم قياسه من خالل   مستوى الفهم
األسئلة التى تضمنت بعض القضايا مثل: 

شرب الخمر باإلكراه  وأكل اللحوم ) 
ام بخاخ الربو فى نهار المستوردة ، استخد

، اإلضراب عن الطعام لنسل شهر رمضان
لصالح مطالب سياسية ( وجاءت النتائج 

طالب المجموعة التجريبية حيث بلغ 
لضابطة  متوسط درجات المجموعة ا

( للمجموعة 0,13(  فى مقابل )  2,30)
 التجريبية . 

وجود فرق بين متوسطى أداء طالب  -
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 
مستوى التطبيق من خالل األسئلة التى 

فى االختبار عن بعض القضايا جاءت 
، عمل المرأة، تشريح جثث الموتى) :وهم 

،  رمي الجمار فى الحج اإلنابة فى
لصالة في الطائرات والسفن والسيارات( ا

لتقيسه لصالح طالب المجموعة التجريبية 
حيث بلغ متوسط درجات المجموعة 

(  0,41(  فى مقابل ) 2,30الضابطة  )
 .  للمجموعة التجريبية

وجود فرق بين متوسطى أداء طالب  -
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

فى مستوى التحليل  الذى  جاءت األسئلة 
االختبار لتقيس مدى إلمام الطالب 
بالقواعد التى تحكم على بعض القضايا 
وهم : )العمليات االستشهادية غير 

التجارة اإللكترونية، نقل  ، االنتحارية
، عقد األعضاء من الميت إلى الحي

اتفاقيات سالم مع العدو غير المسلم( 
وجاءت النتائج لصالح طالب المجموعة 

غ متوسط درجات التجريبية حيث بل
(  فى مقابل  2,21المجموعة الضابطة  )

 ( للمجموعة التجريبية .  0,00)  
وجود فرق بين متوسطى أداء طالب  -

المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 
 مستوى التركيب عن طريق األسئلة عن

قواعد فقه الموازنات فى بعض القضايا 
جهاض الجنين إ، منها :)التسعير اإللزامي

، ربعة أشهر ،أكل الميتة للمضطرد أبع
القرض الربوي للضرورة( لصالح طالب 
المجموعة التجريبية حيث بلغ متوسط 
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فى  (3,93درجات المجموعة الضابطة  )
 ( للمجموعة التجريبية . 0,10)مقابل 

وجود فرق بين متوسطى أداء طالب  -
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

عن طريق مستوى التقويم الذى تم قياسه 
األسئلة التى وضعت فى االختبار لقياس 
 مدى إلمام الطالب بالقاعدة التى تطبق

حاجة على كل قضية من القضايا وهم : )
المرأة إلى السفر بغير محرم ،  تيمم 
المريض مع وجود الماء ,  أكل الثمار 
التي يستخدم في ريها مياه  نجسة ، تحديد 

ج النسل فى  األسرة (  فجاءت النتائ
لصالح طالب المجموعة التجريبية حيث 
بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 

( للمجموعة 0,13( فى مقابل )3,93)
 التجريبية . 

 الفرض الثالث :

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي  ال
بين متوسطي درجات طالب   0.05داللة 

المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في التطبيق 
اس الوعي الديني لصالح البعدي لمقي

 المجموعة التجريبية .
استخدمت الباحثة معادلة " ت" لمجموعتين 
غير مرتبطتين؛ لبحث داللة الفرق بين 
متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية 
والضابطة( في مقياس الوعي الديني والدرجة 

( يوضح تلك 0الكلية بعديًا، والجدول )
    النتائج :

 (0جدول )
بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في مقياس الوعي الديني والدرجة  لفروق ا

 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائيةو الكلية بعديًا 
مستوي 
 الداللة

 تمجموعا ن م ع د.ح ت
 البحث

 المقياس

 مقياس تجريبية 03 81,90 0,93 04 9,19 دالة 

 ضابطة 03 00,23 8      
الوعي 
 الديني

ح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة يتض
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين 
)التجريبية والضابطة ( في مقياس المواقف 
الذى صمم من اجل تحديد مدى تطبيق 
الطالب لقواعد فقه الموازنات ووعيه بها  وبين 

الدرجة الكلية للمقياس ؛ حيث جاءت جميع 
لية حيث " ت قيم  " ت" أكبر من القيمة الجدو 

( ودرجات  3,30" الجدولية عند مستوي )
(، مما يدل علي تفوق 2,32( = )04حرية )

المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة 
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في مقياس الوعي الديني؛ مما يدل فعالية 
المعالجة التجريبية من أثر في تنمية الوعي 

 الديني . 
ويمكن تفسير تلك النتائج : ارتباط البرنامج 
بواقع حياة الطالب من خالل القضايا الفقهية 

 البرنامج .   الحياتية التى عرضتها دروس
وضع الطالب فى الموقف وجعله صاحب 
القرارمما ساعد ذلك على زيادة إثارة انتباهه 

 وتفعاله البناء فى اإلجابة عن تلك المواقف . 
فتح البرنامج أمام الطالب ممارسة العديد من 

ستراتيجيات ومساعدته على األدوار فى اال
التفكير فى القضايا التى يعرضها الدرس 
ومعرفة الحكم بها من خالل الخطوات التى 

يتبعها المعلم  فى كل استراتيجية فجعلت 
 المتعلم أكثر نشاطًا وإيجابية . 

يوجد فرق ذو داللة : الفرل الرابع 
( بين متوسطي 0.05إحصائية عند مستوي )

ة التجريبية في درجات طالب المجموع
التطبيقين )القبلي والبعدي( لمقياس الوعي 

 الديني لصالح التطبيق البعدي .
استخدمت الباحثة معادلة "ت" للمجموعات 
المرتبطة لبحث داللة الفرق بين متوسطي 
درجات كل من التطبيقين )القبلي والبعدي( 
للمجموعة التجريبية في مقياس الوعي الديني 

يوضح تلك  (8الجدول )والدرجة الكلية، و 
 النتائج :

 (8جدول )
ق بين متوسطي درجات كل من التطبيقين )القبلي والبعدي( الفر قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية 

 ياس الوعي الديني والدرجة الكليةللمجموعة التجريبية في مق
مستوي 
 الداللة 

 المقياس القياس ن م ع د.ح ت

دالة    مقياس يقبل 03 02,31 2,66 29 33,29 

 بعدي 03 81,90 4,88      
الوعي 
 الديني

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو 
داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
التطبيقين )القبلي والبعدي( للمجموعة 
التجريبية في مقياس السلوكى التطبيقي 
للوعي الديني، والدرجة الكلية للمقياس؛ 

لقيمة حيث جاءت جميع قيم "ت " أكبر من ا

الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي 
( 2,30( = ) 29( ودرجات حرية ) (0.05

مما يعني حدوث نمو في مقياس الوعي 
الديني لدي المجموعة التجريبية؛ مما يدل 
علي فعالية المعالجة التجريبية في تنمية 

 الوعي الديني .
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 الفرض الخامس :   

 3,30ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوي 
بين تحصيل الجانب المعرفي للوعي الديني 

 والجانب التطبيقي للوعي الديني :
استخدمت الباحثة معادلة سبيرمان براون 
لحساب معامل ارتباط الرتب؛ لتحديد طبيعة 

العالقة بين  تحصيل الجانب المعرفي للوعي 
الديني والجوانب السلوكية والوجدانية للوعي 

 وضح تلك النتائج :الديني؛ والجدوال التالي ي
                               

 (0)جدول
معامل االرتباط بين تحصيل الجانب المعرفي للوعي الديني والجوانب السلوكية والوجدانية للوعي 

 الديني

 المتغيرات
اختبار تحصيل الجانب المعرفي 

 للوعي الديني

مقياس الوعي 
 الديني

اختبار تحصيل الجانب 
 ي الديني المعرفي للوع

3   

 3 * 3,830 مقياس الوعي الديني 

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة 
بين   3,30ارتباطية موجبة عند مستوي 

تحصيل الجانب المعرفي للوعي الديني 
والجانب التطبيقي للوعي الديني .لدى طالب 

 الصف األول الثانوي . 
ويمكن تفسير النتائج التى توصل إليها  

 ما يلي :البحث  ب
 أثبتت النتائج أنه  

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 
( بين متوسطي درجات طالب 3,30)

المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي 
والبعدي( الختبار تحصيل الجانب المعرفي 

للوعي الديني لصالح التطبيق البعدي وبذلك 
 تحقق الفرض األول 

عند مستوي يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات طالب   0.05داللة 

المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في 
التطبيق البعدي الختبار تحصيل الجانب 
المعرفي للوعي الديني لصالح المجموعة 

 التجريبية وبذلك تحقق الفرض الثاني 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 

بين متوسطي درجات طالب  0.05
تين )التجريبية والضابطة( في المجموع

التطبيق البعدي لمقياس الوعي الديني لصالح 
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طالب المجموعة التجريبية وبذلك تحقق 
 الفرض الثالث .

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 
بين متوسطي درجات طالب المجموعة  0.05

التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( 
 التطبيق البعدي لمقياس الوعي الديني لصالح

 وبذلك تحقق الفرض الرابع .
مما يدل ذلك على تأثير البرنامج القائم على 
بعض قضايا فقه الموازنات فى تنمية الوعى 

 الدينى لدى طالب الصف األول الثانوي 
 ملخص نتائج البحث : 

فى ضوء اإلجراءات التى اتبعتها الدراسة 
ضح الحالية فقد توصلت إلى تحقيق أهدافها وات

 ذلك من خالل نتائجها وهى كاآلتى : 
تحديد قائمة ببعض قضايا فقه الموازانات  -

المعاصرة  فى العديد من المجاالت التى 
 تناسب طالب الصف األول الثانوي . 

فعالية البرنامج المقترح القائم على بعض  -
قضايا فقه الموازنات فى تنمية الوعى 
 الدينى بتلك القضايا لدى طالب الصف

 األول الثانوي 
يوجد فرق دال إحصائيًا فى القياس البعدي  -

بين متوسط درجات طالب المجموعتين 
الضابطة والتجريبية فى المقياس فى 
القضايا الفرعية والمقياس ككل  لصالح 

 المجموعة التجريبية . 
يوجد فرق دال إحصائيًا فى القياس البعدي  -

بين متوسط درجات طالب المجموعتين 

بطة والتجريبية فى االختبار فى الضا
القضايا الفرعية واالختبار ككل  لصالح 

 المجموعة التجريبية .
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط  -

درجات طالب المجموعة التجريبية 
للتطبيق القبلى والتطبيق البعدي فى 
الدرجة الكلية للمقياس لصالح التطبيق 

 البعدي . 
إحصائية بين متوسط وجود فرق ذو داللة  -

درجات طالب المجموعة التجريبية 
للتطبيق القبلى والتطبيق البعدي فى 
الدرجة الكلية لالختبار لصالح التطبيق 

 البعدي. 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تحصيل  -

الجانب المعرفي والجانب المهارى للوعي 
 الدينى بالقضايا التى عرضها البرنامج .

 توصيات البحث : 

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي 
 يمكن تقديم التوصيات التالية : 

ضرورة تكامل مقررات التربية الدينية  -
اإلسالمية خالل صفوف المرحلة الثانوية 
وذلك بعرض القضايا الفقهية المعاصرة 
بشكل هرمى متوازن متدرج وفقًا لخصائص 
كل صف  من أجل العمل على تنمية الوعى 

نى لدى الطالب فى المرحلة الثانوية الدي
لمواجهة الغزو الثقافي واالنفتاح المعرفي فى 

 ضوء األدلة الشرعية والقواعد الفقهية . 
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التركيز على رؤية جديدة من قبل واضعى  -
منهج التربية الدينية  اإلسالمية تهدف إلى 
االبتعاد عن تكديس مقرر التربية اإلسالمية 

الطالب إلى   بالموضوعات التى توجه
الحفظ واالستظهار فقط بل البد من وضع 
الموضوعات المجدية التى تساعد الطالب 
الربط بين بالقرآن الكريم والسنه النبوية 
الشريفة وبين الموضوعات التى يتناولها 
كتاب التربية الدينية اإلسالمية و كيفية 

التكامل  استنتاج األحكام منهما لتحقيق
 .  عى الدينى والفهم الصحيح والو 

استخدام البرنامج المقترح وذلك لثبات  -
فاعليته من أجل تحقيق الهدف العام له وهو 
تنمية الوعى الدينى لدى طالب الصف 

 األول الثانوي . 
التنوع فى طرق لفت انتباه المعلمين بضرورة  -

التدريس والوسائل التعليمية المحفزة بما 
الفقهية يتناسب مع طبيعة الموقف والقضايا 

المعاصرة المناسبة  للطالب واعتماد 
استراتيجيات التدريس المستخدمة فى 
البرنامج )الطريقة االستقرائية ، طريقة 

فى  العصف الذهنى ، طريقة القبعات الستة(
تدريس التربية اإلسالمية ألنها مالئمة 
لطبيعة التالميذ وتساعد فى تنمية قدراتهم 

 تائج . وفقًا لما جاء به البحث من ن
 مقترحات البحث : 

واستكمااًل نتائج البحث الحالي وتوصياته ، 
يمكن تقديم مجموعة من االقتراحات لبحوث 

 أخرى منها ما يلي : 
إعداد تصور مقترح لتدريس كتب التربية  -

الدينية اإلسالمية فى ضوء قضايا فقه 
 الموازنات وقياس فاعليته التدريسية . 

الدينية اإلسالمية  فى قويم كتاب التربية ت  -
 موازناتالمرحلة الثانوية فى ضوء فقه ال

واقسام الفقه االسالمى جميعها لتنمية الوعى 
، و تقيمها أيضًا الدينى لدى هؤالء الطالب 

 العولمة وتحديات الثقافى الغزو ضوء فى
 المعرفي واالنفتاح

. إعداد برنامج  مقترح قائم على قضايا فقه -
وعى الدينى  لدى طالب  األولويات لتنمية

 المرحلة الثانوية .   
 مراجع البحث : 

  (. 3838ابن منظور ، محمد بن مكقرم  ) .
( ، القققاهرة :  8. ) ط معجررم لسرران العرررب 

 دار المعارف .

 ( 2332لفضل ، زينب عبقد السقالم . ) أبو ا
. اخرررتالف الفتررروي بررراختالف تعلرررق الحكرررم 
برررررالفرد وتعلقررررره باألمرررررة فررررري ضررررروء فقررررره 

. بحقققث مققققدم وازنرررات  تأصرررياًل وتطبيقرررًا الم
ألبحقققاث مقققؤتمر " فققققه الموازانقققات ودوره فقققي 
الحيققققققققققاة المعاصققققققققققرة " . المملكققققققققققة العربيققققققققققة 

 السعودية : جامعة أم القرى .

 ( . 2330أبو عجوة ، حسين أحمد  . ) فقره
الموازنات بين المصالح والمفاسد ودوره فرى 
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. مقققؤتمر القققدعوة الرقرررى بالررردعوم االسرررالمية 
السقققققققالمية ومتغيقققققققرات العصقققققققر ، الجامعقققققققة ا

االسقققققالمية بغقققققزة .مجمقققققع اللغقققققة العربيقققققة . ) 
،  2، ج ج المعجررررررررم الوسرررررررريط ( . 3999

 المكتبة اإلسالمية ، اسطنبول ، تركيا .

  ( . دور  2334اإلتربى ، هويدا محمود . )
الحقققققققوار " قيمقققققققًة وأسقققققققلوبًا " فقققققققى اإلصقققققققالح 

علقى  التربوي للتعلقيم الجقامعي دراسقة ميدانيقة
مجلررة طققالب جققامعتى طنطققا وكفققر الشققيخ ، 
، ص  1كلية التربية ، كفرر الشري. . العردد 

236  . 
 ( . 2330الجقزار ، الشقيماء الخضقر إبققراهيم 

الرررروعى الرررردينى لرررردى معلمررررات ريررررال ( . 
األطفرررال ودوره فرررى تحقيرررق أهرررداف التربيرررة 

. رسققالة ماجسققتير منشققورة الوجدانيررة للطفررل 
يققة التربيققة : جامعققة .قسققم أصققول التربيققة ، كل

 المنصورة
  ( . الجمل ، أحمد عبد الغني محمد النجولي

( . تربية الطفل ورعايته في اإلسقالم  2333
، مجلررة كليررة التربيررة . جامعررة المنصررورم . 

 . 200، ص  44العدد 

  ( . 2333حمقققد ، هيقققام  . ) مررردى تضرررمين
محترروى التربيررة اإلسررالمية للمرحلررة الثانويررة 

. رسققققالة ماجسققققتيرغير قررررع لقضررررايا فقرررره الوا
منشققققققورة  ، كليققققققة التربيقققققققة بغققققققزة : الجامعقققققققة 

 اإلسالمية.

  (. 3992درويش ، عبد الحميقد ) الفلسفة .
 . . القاهرة : مكتبة وهبهالعقدية فى اإلسالم 

  ( . 2338الققرويس ، نققايف بققن مققرزوق  . )
القواعررد األصررولية المتعلقررة بفقرره الموازنررات 

رسقالة ماجسقتير  .وعالقتها باألدلة الشرعية 
منشورة ، كلية الشقريعة والدراسقات اإلسقالمية 
بالمملكة العربية السعودية : جامعقة أم الققرى 

. 

  (. 2332الزحيلققققي ، وهبققققه  ) المعررررامالت .
 ، دمشق :  دار الفكر .   المالية المعاصرم

 ( . 2330زيتققققون ، كمققققال عبققققد الحميققققد  . )
 . الققاهرة : عققالم التردريس نماذجره ومهاراترره

 الكتب 

 عبقققد المجيقققد محمقققد اسقققماعيل  .  لسوسقققوةا ،
فقرررره الموازنررررات فررررى الشررررريعة ( .  2338)

، تقديم محمد مصطفى الزحيلى ،  اإلسالمية
 ، دبى : دار القلم للنشر والتوزيع . 3ط

 ه ، حسققققققققن ؛ الكنقققققققدرى ، عبققققققققد اللققققققققه شقققققققحات
(. تعلررريم التربيرررة اإلسرررالمية فرررى  3990.)

 الفالح . .الكويت : مكتبةالعالم العربى 

 ( 2330ه ، حسن ؛ النجار ، زينب . )شحات
. معجرررم المصرررطلحات التربويرررة والنفسرررية . 
 ، القاهرة : الدار المصرية اللبنانية . 3ط

  ( . 2339الشقققققحود ، علقققققى بقققققن نقققققايف  . )
، ماليزيققا 3. طالخالصررة فررى فقرره األولويررات 

 : دار المعمور .
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 (. 2332صققققبري ، إبققققراهيم رشققققاد محمققققد . )
مجلرررة وازنققات وتطبيقاتققه المعاصققرة ، فقققه الم

،  20، العقققدد  كليررة األداب جامعرررة سرروها 
 . 89:  33، ص  2الجزء 

 (3990المققولى ، صققابر حجققازى  .)  عبققد .
دراسققة الرضققا عققن الحيققاة وبعققض المتغيققرات 

مجلرررة النفسقققية والبيئيقققة لقققدى عينقققة بالمنيقققا . 
البحررث فررى التربيررة وعلررم الررنفس ، المنيررا ، 

 96، إبريل ،  ص س المجلد الساد
 ( . 3943عبقققققود ، عبقققققد الغنقققققى ) العقيررررردم .

،  2. طاإلسررالمية واأليرردلوجيات المعاصرررم 
 القاهرة : دار الفكر العربى.

 ( . 2332العطيققققققف ، أيققققققوب سققققققعد زيققققققن  ،
. فقررررره الموازنرررررات رةيرررررة تأصررررريلية يوليققققو( 
. مقققؤتمر فققققه الموازنقققات ودوره فقققى تطبيقيرررة 

عة : جامعقة أم الحياة المعاصرة ، كليقة الشقري
 القرى بمكة .

  ( . 2333العياصققققققققققرة ، وليققققققققققد رفيققققققققققق  . )
التربيرررة اإلسرررالمية واسرررتراتيجيات تدريسرررها 

. عمققققققان : دار 3، طوتطبيقاتهررررررا العمليررررررة 
 المسيرة للشر والتوزيع .

  ( . 3993القرضاوى ، يوسقف  . ) أولويات
، الحركرررة اإلسرررالمية فرررى المرحلرررة القادمرررة 

 ، الدوحة . 3ط

  فرررى فقررره ( 3998ى ، يوسقققف . )القرضقققاو .
األولويررات دراسررة جديررردم فررى ضرروء القرررر ن 

 . الدوحة. 3، طوالسنه 

 ( . 2333الكسقققباني ، محمقققد السقققيد علقققي .)
،  مصطلحات في المناهج وطرائرق التردريس

 اإلسكندرية ، مؤسسة حروس الدولية . 

  ( . 2333الكمقققالى ، عبقققد اللقققه . ) مقاصرررد
ه الموازنرات الشريعة االسالمية فى ضوء فقر

، بيقققققققروت : دار ابقققققققن حقققققققزم للنشقققققققر  3، ط 
 والتوزيع

 ى ، حسققققققققققققين ؛ الجمققققققققققققل ، علققققققققققققى . اللققققققققققققان
. معجررررررم المصررررررطلحات التربويررررررة (2330)

. المعرفرررة فررررى المنررراهج وطررررر  الترررردريس 
 ، القاهرة : عالم الكتب .3ط

 ( .  2332مققدكور ، علققى  أحمققد . ) مررنهج
 2،  طالتربية اإلسرالمية أصروله وتطبيقاتره 

 .  الكويت : دار الفالح، 

 (. 2334مققققققدكور ، علققققققي أحمققققققد ) ترررررردريس
, الققققاهرة , دار الفكقققر فنرررون اللغرررة العربيرررة 

 العربي.
 ( .  2333. )  العلققيم عبققد محمققد ،  مرسققي

 اإلسققكندرية ، للتربيققة اإلسققالمية األصققول فققي
 . الجامعية المكتبة: 

  ( . 2330المشققيقح ، خالققد علققى محمققد  ) .
,الريققاض :   2، ط التالمختصررر فررى المعررام

 مكتبة دار الرشد للنشر  .
 ( . دراسققققة 2333مكققققى ، أحمققققد مختققققار .  )

تأثير مقرر التربية الدينية على الوعى الدينى 
لققققققدى طققققققالب كليققققققة التربيققققققة شققققققعبة التعلققققققيم 

مجلرررررة كليرررررة االبتقققققدائى بجامعقققققة أسقققققيوط  . 
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، جامعققة جنققوب الققوادى ، ع تربيررة بأسرروان 
38 . 

 (  2336د. ) نجققققققم ، عمققققققر السققققققيد محمقققققق .
فعالية برنامج مقتررح فري التربيرة اإلسرالمية 
لتنميرررررة الررررروعي الرررررديني بررررربع  القضرررررايا 
المحليررررة والعالميررررة لرررردى طررررالب المرحلررررة 

، رسالة دكتقوراة غيقر منشقورة ، كليقة الثانوية 
 التربية ، جامعة الزقازيق .

  . النقيققب ، عبققد الققرحمن ؛ الهنيققدي ، جمققال
، بية اإلسالمية قراءات فى التر ( .  2330)

 الرياض : دار أم القرى 

 


