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 املعلومات الرئيسة للرسالة

باملرحلة الثانوية من وجهة  معوقات تدريس مواد الرتبية اإلسالميةعنوان الرسالة :
 نظر مشرفيها ومعلميها مبكة املكرمة 

 . صاحل بن أمحد بن صاحل بن عفيف إعداد الطالب :

 حممد صاحل علي جان:  إشراف الدكتور

مناهج وطرق تدريس الرسالة مقدمة كمتطلب للحصول على درجة املاجستري يف قسم 
 تربية إسالمية

 كلية الرتبية جامعة أم القرى   / 

 هـ9241/9241الفصل الدراسي الثاني .

 

 الرائقي املطلوب كما ذكره الدكتور : عبداللطيف 

 اختيار رسالة ماجستري يف جمال التخصص ويناقش فيها التالي :

 مشكلة الدراسة وما يتصل بها من التساؤالت أو الفرضيات  -9

 املنهج والعينة واألدوات . -4

 حتليل النتائج . -4

 التوصيات واملقرتحات   -2
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 مقدمة

 أما بعد : هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم .مد حلا

ثم أثين بالشكر ال حتصى . هلل وحده سبحانه وتعاىل على نعمه اليت ال تعد وفالشكر 
على طيب تعامله ورقي ألستاذي ودكتوري احلبيب الفاضل : عبداللطيف الرائقي . 

 املصحوبة بالنقد املوجه والفائدة العلمية اجلمة .أخالقه وقربه من طالبه . 

 متكنه من استخدام األداة  إن أهمية البحث العلمي تكمن يف قوة الباحث ومدىثم 
وهذا ما يعاني منه كثري من طالب هذه وقبل ذلك الغزارة العلمية واخللفية النظرية . 

 الذات .الفرتة ب

يدي ذلك : إذ أن مثل بني  قبل أن أقدم نقدي املتواضع هلذه الرسالة ألقدم عذريوإني 
عادة ال تنشر إال بعد تعديلها وتنقيحها من قبل خمتصني ودكاترة هذه الرسائل العلمية 

 ينقد ويوجه بعد ذلك .فكيف لطالب ماجستري مبتدئ أن مؤهلني . 

من االطالع على هذه الرسالة حيث الوقوف  أني أنا املستفيد األول واألخري وحسيب 
طريقة و واألساليب املناسبة لذلك .وآلية استخدام األداة . على طريقة البحث العلمي . 

 والعالقات االرتباطية .التحليل والتفسري . 

كما أسأله ء ، أن يكتب لدكتوري الفاضل األجر وجيزيه عنا خري اجلزا أسألواهلل 
 إنه خري مسئول  أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مبا علمنا . 

 اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى 
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 مشكلة الدراسة : : أواًل 

 اجلوانب اإلجيابية فيها :

حددت جمال الدراسة وموضوعها بشكل دقيق  بدءً بكوهنا متطلب يف مجيع مراحل التعليم  أهنا -3

 العام . وانتهاءً بكوهنا ركيزة من ركائز املرحلة الثانوية .

أهنا صيغت بسؤال رئيس انبثق من عنوان الرسالة وعرب عنه تعبرياً صادقاً والسؤال هو : " ما  -3

ية من وجهة نظر مشرفيها ومعلميها باملرحلة الثانوية مبكة معوقات تدريس مواد الرتبية اإلسالم

 املكرمة .

األسئلة اليت تفرعت من السؤال الرئيس  مرتبطة به . وقد جاءت صياغتها بصورة دقيقة  -2

 وواضحة .

اشتملت أسئلة البحث مجيع متغريات البحث سواءً املتعلقة باملعلم أو املناهج الدراسية أو  -3

 التدريس .الطالب أو طرق 

 وضوح مصطلحات البحث واعتماده فيها على مراجع أصيلة . -5

 اجلوانب السلبية :

طول املقدمة اليت أسهب فيها الباحث بذكر بعض الدراسات السابقة واملؤمترات اليت ميكن  -3

 عرضها يف فصل الحق .

يؤثر سلباً على على العملية ذكر يف مشكلة البحث أن أي تقصري يف تقديم مواد الرتبية اإلسالمية  -3

التعليمية والرتبوية برمتها .  ويف هذه العبارة إحياء بأن املعلم هو الذي يتحمل أسباب املعوقات دون 

 غريه .مما قد يشكل على القارئ .

 .توسع يف مصطلحات الدراسة ولو اكتفى مبا حيتاج إىل بيان لكان أوىل  -2
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 اً واكتفى باللغوي واالجرائي .مل يعرف مصطلحات البحث تعريفاً اصطالحي -3

 :والعينة واألدوات  منهج الدراسة: ثانيًا 

 اجلوانب اإلجيابية فيها :

 ملالءمتها للبحث .استخدم الباحث الطريقة الوصفية .  -3

 كأداة جلمع البيانات ألهنا مالئمة للحصول على املعلومات . االستبانةاستخدم الباحث  -3

األداة وكيفية باءها وحتقق من صدق ذلك وقام بإجراء دراسة  حد الباحث مصادر بناء -2

 .استطالعية ) جتريبية ( 

 حدد الباحث قيم معامل صدق األداة وقيم معامل ثباهتا . -3

. وهذا عدد ممثل بصدق 23 مشرفاً من واقع 21و 322معلم من واقع  331بلغت عينة الدراسة  -5

 مما يعني الباحث على تعميم نتائجه .وواقعية للمجتمع األصلي ، لكرب  عدد العينة  .

 عضواً( من أعضاء هيئة التدريس . 33مت حتكيم االستبانة من )  -6

 عناصر االستبانة واقعية ومنطقية وحمددة وخالية من الغموض . -2

 .( 198.3حيث بلغ الثابت العام لألداة )اداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية  -8

 اجلوانب السلبية :

 . صفحات . ويف بعض العناصر ما يغين عن غريه 6طول االستبانة حيث بلغت  -3

 مل حيدد الباحث من  قام بالتطبيق على العينة املستهدفة .  -3

 مل حيدد الباحث املدة الزمنية  اليت استغرقها التطبيق النهائي ألدوات البحث . -2
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 لي  النتاجج :حت: ثالثًا 

 االجيابيات :

 عرض الباحث نتائج البحث وفقًا ألسئلته عرضًا دقيقًا وواضحًا . -9

 صمم الباحث جداول مناسبة لعرض نتائج البحث ومنظمة تنظيمًا منطقيًا . -4

 نتيجة مضمنة ألحد املعوقات  .بعد عرض كل  دقيقةتعليقات الباحث أتت  -4

ارتباطًا وثيقًا باالطار النظري  مما شدني كثريًا أن نتائج البحث مرتبطة -2
 الذي استند عليه الباحث .

 السلبيات :

 نتائج البحث أو مل يظهر لي ذلك من خالل قراءتي له .مل يفسر الباحث  -9

 مل يعزو الباحث النتائج إىل أسباب حقيقية ترتبط فعاًل مبشكلة البحث . -4

 املطلوبة .متت مناقشة البحث . ولكن ليس بالصورة التحليلية التفصيلية  -4

 مل يقارن الباحث بني نتائجه ونتائج الدراسات السابقة .  -2

 التوصيات واملقرتحات :: رابعًا 

 االجيابيات :

توصية منها ما يتعلق باملعلم ومنـا مـا يتعلـق     33قدم الباحث توصيات جيدة  حلل مشكلة البحث  بلغت  -3

 الدورات التدريبية . بالطالب ومنا ما يتعلق  بطريقة التدريس ومنها ما يتعلق  باملناهج  و

ممــا ميــز التوصــيات وضــوحها ودقتــها ارتباطهــا أغلبــها بنتــائج البحــث  .وهــي إجرائيــة وبعضــها قابــل      -3

 للتنفيذ .

قد الباحث مقرتحـات لبحـوت تربويـة كـأن جتـر  هـذه الدراسـة يف مجيـع منـاطق اململكـة جلميـع املـواد              -2

 واملراحل .

 نتائج حبثه وقد تعزز توصياته .هذه املقرتحات قابلة للبحث  . بل وتعزز  -3
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 صيغت هذه املقرتحات بوضوح ودقة بعيداً عن الغموض . -5

 السلبيات :

هنــات توصــيات مثاليــة  قــد يســتحيل تطبيقهــا يف ضــوء التوجهــات الوزاريــة اجلديــدة مثــل: وضــع أنظمــة  -3

 صارمة ملعاقبة الطالب املخالفني .

 النظرية العملية .مل ترد مقرتحات ذات أمهية  قصو  من الناحية  -3

مجيل أن تقام هذه الدراسة يف مجيع مناطق اململكة . ولكنها قد تعد خطوة مكررة يف كـثري مـن األحبـات     -2

 ،.وقد يكون فيها نوع من الصعوبة .

 


