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 :ملخص الدراسة

فَاعليَّة األْسلُْوِب القّّصِصيِّ في تَْدريِس ُمقََرِر الَحِدْيِث على تنميَة الدراسة الكشف عن هدفت 

ِف األ ِط بُمَحافظِة وادي الدََّواِسرالقِيَِم األْخالقيَّة الفَْرِديَّة لَدى طاُلِب الصَّ ِل الُمتََوسِّ ، واستخدمت وَّ

تمثلت عينة الدِّراَسة من مجموعتين متكافئتين من طالب  ، والمنهج الوصفي التحليليالدراسة 

وقد وقع االختيار على فصل ، الصف األول المتوسط، تم اختيارها بالطريقة العشوائيَّة العنقوديَّة

سيمثل ( أ)طالبًا، بينما فصل ( 62)تجريبيَّة، وعددهم ستة وعشرون ليمثل المجموعة ال( ب)

طالبًا، وبذلك بلغ عدد طالب العينة اثنين ( 62)المجموعة الضابطة، وعددهم ستة وعشرون 

تفوق طالب المجموعة ، وأشارت النتائج إلى طالبًا يتوزعون على مجموعتين( 26)وخمسين 

ارتفاع والفهم و التطبيق، كما أشارت إلى  التذكر ياتي مستوالتجريبيَّة على المجموعة الضابطة ف

مستويات التذكر والفهم  درجات طالب المجموعة التجريبيَّة في المقياس البعدي عن القبلي عند

ََ إلى  ارتفاع درجات طالب المجموعة التجريبيَّة في المقياس البعدي والتطبيق، كما أشارت أيضاً

، لي، في ضوء المستويات المعرفيَّة ككل، في االختبار التحصيليعن درجاتهم في المقياس القب

ارتفاع درجات طالب المجموعة الضابطة في مقياس تنميَة القيم األخالقيَّة عن وتوصلت كذلك إلى 

 .درجاتهم في االختبار القبلي

 : المقدمة

افظة علىى قيمهىا تتكامل النظم التربويَّة في الوظائف التي تؤديها في تأسيس المجتمعات والمح

ر واحد منها عن وظائفه الحيويَّة أثَّر ذلك سىلبًا فىي  ومبادئها وضمان ديمومتها، وإذا ما تعطَّل أو قصَّ

حراك المجتمع وتحضر أفراده، وال شك أن التربيَة اإلسالميَّة هي جوهر هذه النظم، بىل هىي صىما  

بيَة اإلسالميَّة في تكىوين شخصىيَّة رئيس ألمان المجتمع ومحور تقدمه ومحرك نهضته، وتتجلى التر

الفىرد المسىىلم، ورسىىم هويتهىىا، وبلىورا معالمهىىا، منطلقىىة مىىن ذلىك مىىن مصىىدري التشىىريع األساسىىيين 

 .وسنة رسوله  -عزَّ وجلَّ  -كتاب هللا

وتمثل كتب العلو  الشرعيَّة أهميَّة كبرى في المجتمعات اإلسالميَّة، إذ بها ينقل المجتمع كثيًرا 

أن يكون محتوى هذه الكتىب مناسىبًا للطىالب ومىزوًدا  -قدر اإلمكان-ه الدينيَّة ألفراده، ساعيًامن ثقافت

لهم بالمعارف والمعلومات والقيم المالئمة ألعمارهم وميولهم وحاجاتهم ومشكالتهم، ولىذلك حىر  

، (هى 6240العبىد الجبىار، )، و( 6002الجميىل، )و( هى  6262الصىنعاوي، )عدد من الباحثين مثىل 

. على تقييم عدد من مقىررات العلىو  الشىرعيَّة، وتحليىل محتواهىا، وبيىان أوجىه القىوا والضىعف فيهىا

التىي تعىد المصىدر ويعد مقرر الحديث من مقررات العلو  الشرعيَّة الهامة، فمحتىواه سىنة الرسىول 

دا الحىديث مىا"بقولىه (  6002الجميىل، )الثاني من مصادر التشريع بعد القىرنن الكىريم، ويؤيىد ذلىك 

من أهم المقررات الدِّراَسيَّة التي ينبغي أن تكسب التالميذ المهارات والقيم؛ فاإلسىال  يقىد  لنىا منهًجىا 

تربويًّا متكاماًل، يجعل التربيَة اإلسالميَّة تهدف إلى تحقيىق النمىو المتكامىل للفىرد فىي جميىع الجوانىب 

وهىىذا مىىا يجعىىل المىىربين يولىىون ( إلىى ...، واألخالقيَّىىةالجسىىميَّة، والنفسىىيَّة، والعقليَّىىة، واالجتماعيَّىىة)

، ولىىذا كىىان جىىديًرا (691 " )أكبىىر االهتمىا  -الحىىديث الشىىريف-مقىررات التربيَىىة اإلسىىالميَّة ومنهىا

بمخططىي وخبىراء المنىاهج، وواضىىعي إسىتراتيجيات التعلىيم أن يبىذلوا مزيىىًدا مىن الجهىد فىي اختيىىار 

بما يتناسب مع طبيعة المىتعلم، وخصىائن نمىوه، وحاجاتىه أحاديث كل مرحلة، وكل صفٍّ دراسي، 

 .ومشكالته

وتعتبر القيم من اللبنات األساسيَّة التي يقو  عليها المنهىا  المدرسىي، وهىي ذات عالقىة وثيقىة 

بالشخصيَّة اإلنسىانيَّة، تىرتبط ارتباطًىا وثيقًىا بالميىدان التربىوي، فالعمليَّىة التربويَّىة قائمىة علىى أهىداف 

بُعىث للبشىريَّة مبشىًرا ونىذيًرا م وقيم أساسيَّة، تعمل على تكوين الشخصيَّة اإلنسىانيَّة، والنبىي ومفاهي

ومتمًمىىا لمكىىار  األخىىالق؛ وقىىد تجسىىدت القىىيم األخالقيَّىىة فىىي سىىيرته العطىىرا؛ فىى ذا كانىىت القىىيم فىىي 
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وحىي سىماوي مىن  المجتمعات األخرى هي نتا  العقل البشري القاصر، ف نهىا فىي التربيَىة اإلسىالميَّة

 ، ولقىد حىدد الرسىول [22: النحىل](ڦإلىيهم ڤ مىا ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ : ).....لدن خالق البشر، قال تعالى

، وقىد ( 6992البيهقىي، ")إنمىا بعثىت ألتمىم مكىار  األخىالق: "الغايَة األولى والهدف من بعثتِه بقوله

، وبالنظر إلىى واقىع عالمنىا [2: القلم( ]ڱ ڱ ڱ ں: )وصفه رب العالمين في الكتاب العزيز، بقوله له

العربي اليو ، نجد أن بعض القيم األخالقيَّة السائدا فيه قد ال تعبر عن قيم اإلسال  وحضىارته، وهىذا 

األصيلة وبىين  -اإلسالميَّة–يزيد من واجب المربين والمصلحين؛ لتضييق الفجوا بين قيمنا األخالقيَّة

القيم األخالقيَّة الفاضلة في نفوس الطالب من خالل عناصىر  حياتنا الواقعيَّة، وهذا يتطلب منا غرس

ىب النبىي   المنهج المختلفة، والتربيَة بوسائطها المختلفة، وأن تزخر مناهجنا التربويَّىة بهىا، وقىد رغَّ

َمْنِزلَىةً يَىْوَ   إِنَّ أََحىبَُّكْم إِلَىيَّ َوأَْقىَربَُكْم ِمنِّىي: "المسىلمين جميًعىا فىي التىزا  األخىالق اإلسىالميَّة حىين قىال

فالقيم األخالقيَّة اإلسالميَّة غايىة وقىوا تىدفع (  6911الترمذي، " )الحديث.....اْلقِيَاَمِة أََحاِسنُُكْم أَْخالقًا

 .السلوك البشري إلى الفضيلة وحب الخير

ىى  لديىىه اقتنىىاع بوجىىود خلىىل فىىي القىىيم  ومىىن عمىىل الباحىىث فىىي تىىدريس العلىىو  الشىىرعيَّة ترسَّ

ة عنىىد الطىىالب، وذلىىك مىىن المالحظىىة شىىبه اليوميَّىىة لىىبعض السىىلوكيات، مثىىل الكىىذب بشىىكلٍّ األخالقيَّىى

مسىىتمرٍّ ومتعَمىىد، وكثىىرا الَحلِىىِف بىىاب مىىن غيىىر مبىىرر، والتهىىاون فىىي أداء الصىىالا، وتىىداول األلفىىاظ 

الفرديَّىة فىي والكلمات غير الالئقة بالطالب المسلم، ومن هنا تبىرز الحاجىة إلىى تنميَىة القىيم األخالقيَّىة 

نفىىوس الطىىالب بسىىبب كثىىرا االنحرافىىات السىىلوكيَّة، وتحىىديات التقىىد  العلمىىي، وهىىذا أيًضىىا مىىا أكدتىىه 

إن التربيَىة اإلسىالميَّة ال تىزال لىم تصىل ولىم تىنعكس فىي سىلوك : "إذ يقىول (هى  1406حماد، )دراسة

، ولىذا فى ن (6 " )لحميىدااألبناء ولم تحقق األهىداف المرجىوا منهىا مىن تكىوين العىادات السىلوكيَّة ا

االهتمىىا  بىىالقيم وإكسىىابها الطىىالب فىىي المراحىىل األولىىى مىىن التعلىىيم مىىن أهىىم أهىىداف التعلىىيم، ولىىذلك 

بضىىىرورا النظىىىر فىىىي (  6060الشىىىملتي، )، و( 6001الزهرانىىىي، )، و( 6002البشىىىر، )أوصىىىى 

 .مقررات العلو  الشرعيَّة وطرائق تدريسها

متها التربويَّة المرجوا منها، ال بد أن تقتىرن باألسىلوب النىاج  ولكي تحقق العلو  الشرعيَّة مه

والمناسىىب للواقىىع والمىىؤثر فىىي الىىنفس، وذلىىك بىىأن يسىىلك المعلىىم أفضىىل الطىىرق واألسىىاليب المناسىىبة 

لغىىرس وتنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة لىىدى المتعلمىىين، مسىىتغاًل المواقىىف التربويَّىىة واألنشىىطة، وقىىد أجمىىع 

سىىلوب القصصىىي مىىن أكثىىر أنمىىاط األدب حيويَّىىة، وأقواهىىا جاذبيَّىىة ومتعىىة، مثىىل المربىون علىىى أن األ

، ( 6001محمى د، )، و( 6001صىفاء، )، و(هى 6261الخطيب، )، و(ه 6266الدوسري، )دراسة 

بضىرورا اسىتخدا  ( هى 6261الىوادعي، )، كمىا أوصىى (ه 6244الفقيه، )، و(ه 6240نل تميم، )و

نة الم  .طهرا في كتب الحديثاألسلوب القصصي في السُّ

وأما اختيار الباحث للمرحلة المتوسطة فألنها المرحلة الوسط في مراحىل التعلىيم العىا ، وهىي 

المرحلىىة التىىي تحىىدد مسىىتقبل حيىىاا الطالىىب وتوجهاتىىه ورغباتىىه، وهىىي مرحلىىة انتقاليَّىىة بىىين الطفولىىة 

يغطىىي فتىىرا "المتوسىىطة أن التعلىىيم فىىي المرحلىىة ( هىى 6269السىىنبل ونخىىرون، )والبلىىو ، كمىىا ذكىىر 

حرجىىة مىىن حيىىاا الىىنفء، وهىىي فتىىرا المراهقىىة، بمىىا يصىىاحبها مىىن تغيىىرات جسىىميَّة وعقليَّىىة ونفسىىيَّة 

، وكىىذلك قلىىة الدِّراَسىىات التىىي أُجريىىت علىىى المرحلىىة المتوسىىطة، دعىىت الباحىىث (696" )واجتماعيَّىىة

األسىىلوب القصصىىي فىىي  الختيىىار مقىىرر الحىىديث للصىىف األول المتوسىىط، ومحاولىىة تعىىّرف فاعليَّىىة

تدريس مقرر الحديث على تنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة لدى طالب الصف األول المتوسط بمحافظة 

 .وادي الدواسر

 : مشكلة الدِّراَسة

للحديث الشريف وما يتفرع عليه من علو  ومعارف أهميَّة قصوى في حياا الفرد المسلم، فهو 

ن السماء، وهو الحياا تسىري فىي العىروق فتنىبض القلىوب إيمانًىا، وحي من الوحي، وسطور منتقاا م
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بىدأ اهتمىامهم  حىديث رسىول هللا  وتطمئن النفوس كأنها في رياض غنَّاء، ومنذ أن سمع الصحابة 

به عمليًّا وتطبيقيًّىا فىي حيىاتهم وعلميًّىا أيًضىا، حيىث بىدأوا بروايتىه إلىى السىلف والتىابعين مىن بعىدهم، 

ىنة الىذهبي نظىًرا  َن حديث رسول هللا وهكذا حتى ُدوِّ  بالكامل، وكان القرن الثالث الهجري قىرن السُّ

هىى ، ومسىىلم المتىىوفى 622لظهىىور أسىىاطير علىىم الحىىديث فىىي هىىذا القىىرن كاإلمىىا  البخىىاري المتىىوفى 

هىى ، وغيرهمىىا مىىن كبىىار علمىىاء الحىىديث والسىىنة المطهىىرا، وقىىد تنوعىىت علىىو  الحىىديث دراسىىة 626

الرجال، وعلم الجرح والتعىديل، وعلىم أحكىا  الحىديث، وكىان إطىالق مصىطل  طىالب كعلم : ودرايَة

 .  العلم ينصرف إلى علم الحديث

وقد توارث المسىلمون االهتمىا  بالحىديث جىياًل بعىد جيىل إلىى هىذا الزمىان؛ ومنىذ بىواكير نشىأا 

لىك مىن حيىث االهتمىا  بىه المملكة العربيَّة السعوديَّة أولت الحديث الشريف أهميَّة بالغة، سواء كىان ذ

في جميىع المنىاهج المدرسىيَّة والجامعيَّىة، أو مىن جهىة تشىجيع طىالب العلىم علىى اإلقبىال عليىه حفظًىا 

وفقهًا، حتى ظهر علماء كبىار وحفىاظ كثىر فىي هىذا البلىد المبىارك، وقىد رّكىز المؤلفىون علىى إعطىاء 

ف المنىىاهج المدرسىىيَّة؛ نظىىًرا ألهميَّىىة مقىىرر الحىىديث أولويَّىىة كبيىىرا فىىي المنىىاهج علىىى مىىرِّ تىىاري  تىىألي

الحىىىديث ومكانتىىىه فىىىي إكسىىىاب الطىىىالب القىىىيم والصىىىفات الحسىىىنة، وصىىىقل شخصىىىياتهم وسىىىلوكهم 

وتصىرفاتهم، وتعلىيمهم منظومىة متكاملىىة مىن األخىالق اإلسىالميَّة الصىىادرا مىن معلىم البشىىريَّة األول 

 . محمد 

عابه ومىا بىذل مىن اهتمىا  بىه فىي المرحلىىة وبىالرغم مىن أهميَّىة الحىديث النبىوي ومهىارات اسىىتي

من ضعف في مهارات استيعابه وفهمىه؛  -بشكل عا  –المتوسطة، إال أن طالب هذه المرحلة يعانون

وزيىىادا فىىي التحقىىىق مىىن هىىىذه المشىىكلة، قىىا  الباحىىىث باسىىتطالع نراء بعىىىض المعلمىىين والمشىىىرفين 

ود ضعف فىي مهىارات اسىتيعاب الحىديث التربويين المتخصصين في العلو  الشرعيَّة، وقد أكدوا وج

النبىىوي وفهمىىه، وقىىد أرجعىىوا هىىذا الضىىعف إلىىى األسىىاليب والطرائىىق التىىي يسىىتخدمها المعلمىىون فىىي 

تدريس الحديث، إذ إن األسلوب التقليدي السائد في التدريس وعرض المحتىوى يُفقىد الىدرس عنصىر 

ب الطىىالب القىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة، اإلثىىارا وشىىد االنتبىىاه والتشىىويق، وال يسىىاعد المعلىىم علىىى إكسىىا

ىىَدت ذلىىك عىىدا دراسىىات منهىىا ( هىى 6240نل تمىىيم، )، و( 6001محمىىد، )، و( 6001صىىفاء، : )وأكَّ

 (. 6060الشملتي، )و

وقد أحس الباحث بمشكلة الدِّراَسة مىن تدريسىه مقىرر الحىديث؛ فقىد الحىح الباحىث أن أسىلوب 

مراحىل، وأن االعتمىاد فقىط علىى المعلىم فىي إيصىال عرض المحتىوى واألحاديىث واحىدي فىي جميىع ال

المعلومات إلى الطالب كلٌّ حسب طريقته، ومهارته وخبرته، علًما بأن المقرر جلُّىه وغالبيتىه تركيىز 

على الجانب المعرفي وإهمال وتهميف للجانبين المهاري والوجداني، وهذا يؤدي إلى نتائج عكسىيَّة، 

 .لبناء وتخطيط المناهج مع مخالفته للتوجهات العالميَّة

وكمىىا نعىىرف؛ فىى ن األسىىلوب القصصىىي فىىي التىىدريس، بخطواتىىه المعروفىىة، لىىم يوضىىع تحىىت 

التجربة واالختبار كأسلوب رئيس في تدريس مقرر الحديث لالسىتفادا مىن مزايىاه المتعىددا والكثيىرا 

ن قبىل المعلمىين في تحقيىق األهىداف السىلوكيَّة للمىادا، وإنمىا يجىري اسىتخدامه فىي بعىض األحيىان مى

ىىل لطىىرق وأسىىاليب أخىىرى تسىىتخد  فىىي تىىدريس  بصىىورا عرضىىيَّة وغيىىر مقصىىودا، كأسىىلوب مكمِّ

مقررات العلو  الشرعيَّة، ويعتبر األسلوب القصصي من األساليب والطرائق التي يتوقىع الباحىث أن 

حيىان محىور العمليَّىة تكون فاعلة في تنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة؛ ألنها تجعل الطالىب فىي بعىض األ

عمىىاد الىىدين، )، و(هىى 6246الحميىىدي، )، و(هىى 6261العنىىود، )التربويَّىىة، كمىىا أكىىدت ذلىىك دراسىىة 

ىىة وشىىرحها، والمشىىاركة فىىي سىىردها ( هىى 6244الفقيىىه، )، و(هىى 6244 وذلىىك بتكليفىىه بدراسىىة القِصَّ

 : السؤال الرئيس والتعقيب عليها، ومن هنا انبثقت مشكلة الدِّراَسة المحددا في اإلجابة عن
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ما فاعليَّة استخدا  األسلوب القصصىي فىي تىدريس مقىرر الحىديث علىى تنميَىة القىيم األخالقيَّىة 

 الفرديَّة لدى طالب الصف األول المتوسط بمحافظة وادي الدواسر؟

 : أسئلة الدِّراَسة

لدِّراَسىىة إلىىى ينبثىىق مىىن هىىذا التسىىاسل الىىرئيس لمشىىكلة الدِّراَسىىة األسىىئلة الفرعيَّىىة التىىي تسىىعى ا

 : اإلجابة عنها؛ وهي

ما القيم األخالقيَّة الفرديَّة الواجب توافرها فىي محتىوى مقىرر الحىديث للصىف األول المتوسىط  .6

 بالمملكة العربيَّة السعوديَّة؟

مىىا الصىىيغة التقديميَّىىة المالئمىىة لتىىدريس الوحىىدات المختىىارا باألسىىلوب القصصىىي لىىدى طىىالب  .6

 الصف األول المتوسط؟

عليَّة األسلوب القصصي في تنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة لطىالب الصىف األول المتوسىط ما فا .4

 بمحافظة وادي الدواسر في الوحدات المختارا بمقرر الحديث؟

 : أهداف الدِّراَسة

 : تتحدد أهداف الدِّراَسة التي تأمل الدِّراَسة إلى تحقيقها في النقاط التاليَة

قيَّة الفرديَّة، الواجب توافرها في محتوى مقىرر الحىديث للصىف األول الكشف عن القيم األخال .6

 .المتوسط بالمملكة العربيَّة السعوديَّة

التعرف على الصيغة التقديميَّة المالئمة لتدريس الوحدات المختىارا باألسىلوب القصصىي لىدى  .6

 .طالب الصف األول المتوسط

لقىيم األخالقيَّىة الفرديَّىة لطىالب الصىف األول قياس مدى فاعليَّة األسلوب القصصي في تنميَة ا .4

 .المتوسط بمحافظة وادي الدواسر

 : أهميَّة الدِّراَسة

، والموضىوع الىذي (مىادا الحىديث)تظهر أهميَّة الدِّراَسة الحاليَّة في أهميَّة المادا التي تتناولهىا 

والمرحلىة ( األسلوب القصصي)ه وأسلوب التدريس الذي نقترح( القيم األخالقيَّة الفرديَّة)ترّكز عليه 

 : ، ومن هنا ف ن األهميَّة يمكن تفصيلها على النحو اآلتي(المتوسطة)التي تُجرى فيها 

 : األهميَّة العلميَّة.أ

 : تتمثل األهميَّة العلميَّة للدراسة في كونها قد تسهم في

ميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة تقىىديم بيانىىات وصىىفيَّة وكميَّىىة تبىىين مىىدى فاعليَّىىة األسىىلوب القصصىىي فىىي تن .6

الفرديَّىىة؛ وتسىىهم فىىي تقىىديم تغذيَىىة راجعىىة للعىىاملين فىىي بنىىاء الكتىىب والمنىىاهج وصىىوغها وفىىق 

 .األسلوب القصصي

توجيه اهتما  مخططي المناهج ومؤلفي كتب العلو  الشرعيَّة إلى أهميَّىة القىيم األخالقيَّىة الفرديَّىة،  .6

 .الطالبودور محتوى ومقرر الحديث في تنميتها لدى 

لفت النظر إلى االهتما  باألسلوب القصصي فىي التىدريس، وبيىان أثىره فىي تنميَىة القىيم األخالقيَّىة  .4

 .الفرديَّة

المسىىاهمة فىىي تكىىوين الشخصىىيَّة المسىىتقيمة، وضىىبط السىىلوكيات الفرديَّىىة، لىىدى طىىالب المرحلىىة  .2

 .المتوسطة
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 .اللغويَّة واألدبيَّة والفكريَّةإطالع طالب المرحلة المتوسطة على كمٍّ مناسٍب من المعارف  .2

 : األهميَّة العمليَّة.ب

 : تتمثل األهميَّة العمليَّة للدراسة في كونها قد تسهم في

تقىىديم قائمىىة بىىالقيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة المتىىوافرا فىىي محتىىوى مقىىرر الحىىديث، للصىىف األول  .6

 .المتوسط، بالمملكة العربيَّة السعوديَّة

فىىي وزارا التربيَىة والتعلىيم بنتىىائج هىذه الدِّراَسىة، ومىىن ثىم العمىل علىىى تزويىد أصىحاب القىرار  .6

 .تدعيم مواطن القوا في المقرر، وعال  مواطن الضعف

أن تكون هذه الدِّراَسة لبنة ينطلق منها الباحثون فىي مجىال تنميَىة القىيم األخالقيَّىة الفرديَّىة وفىق  .4

 .األسلوب القصصي

لميَّىىة ومراكىىز البحىىوث فىىي المملكىىة العربيَّىىة السىىعوديَّة؛ فيمىىا المسىىاهمة فىىي إثىىراء المكتبىىات الع .2

 .يخن القيم األخالقيَّة الفرديَّة وتنميتها؛ وفق األساليب الحديثة للتدريس

 : مصطلحات الدِّراَسة

 : الفاعليَّة-أ

: مىن فعىل الشىيء فعىاًل وفعىااًل، عملىه، وانفعىل بكىذا(:  6004)الفاعليَّة لغةً عنىد ابىن منظىور 

وَصىف فىي كىىل مىا هىىو : الفَاِعليَّىىة(:  6002)العامىل، وعنىد مجمىىع اللغىة العربيَّىة : أثر بىه، والفاعىىلتى

 .فاعل، وتفاعاًل أي أثر كل منهما في اآلخر

فها كلٌّ من  : وأما الفاعليَّة نظريًّا فقد عرَّ

 باعتبارهىا  مدى األثر الىذي يمكىن أن تحدثىه المعالجىة التجريبيَّىة: "بأنها(  6004)شحاتة والنجار

 (.640 " )متغيًرا مستقاّلً في أحد المتغيرات

 القىىىدرا علىىىى التىىىأثير وإنجىىىاز األهىىىداف أو المىىىدخالت، لبلىىىو  النتىىىائج : "بأنهىىىا(  6009)زيتىىىون

 (.22 " )المرجوا والوصول إلى أقصى حدٍّ ممكن

فها الباحث إجرائيًّا بأنها لقصىن فىي تنميَىة اآلثار الجيّىدا والطيّبىة التىي يحىدثها أسىلوب ا: ويعرِّ

وتعزيز القيم األخالقيَّة الفرديَّة، في مقرر الحديث؛ لطالب الصف األول المتوسط، وإحداث التفاعىل 

 .الجيد والتعلم المرغوب في أقلِّ وقتٍ 

ف األسلوَب القصصيَّ نظري ّا كلٌّ من: األسلوب القصصي -ب  : عرَّ

 صىىراع الشخصىىيات، بمىىا ينطىىوي حكايَىىة تعتمىىد علىىى السىىرد والوصىىف و"بأنىىه (  6990)العىىزب

 (.606 " )عليه ذلك من تخلل عنصر الحوار لهذا الجدل الدائر بين األشخا  واألحداث

 فىن مىن فنىون األدب يقىو  علىى عناصىر ومقومىات فنيَّىة يىتم فيهىىا : "بأنىه( هى 6261)أبىو الشىامات

ومكانيَّىىة  تجسىىيد الحىىدث مىىن خىىالل شخصىىيَّة واحىىدا أو شخصىىيات متعىىددا توجىىد فىىي بيئىىة زمنيَّىىة

ىة فىي ذهنىه وفكىره ووجدانىه  معينة تساعد على شحذ خيال الطالب بشىكل يجعلىه يستحضىر القِصَّ

 (.62 " )كما لو كان يشاهدها فعاًل 

ىىة المناسىىبة أسىىلوبًا : ويعرفىىه الباحىىث إجرائيًىىا بأنىىه ق يتخىىذ القِصَّ أسىىلوب تعبيىىري نثىىري مشىىوِّ

ولىه تىىأثير بىىالغ علىى الطىىالب فىىي تعزيىىز  لصىياغة محتىىوى مقىىرر الحىديث؛ للصىىف األول المتوسىىط؛

 .وتنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة في نفوسهم
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 : تنميَة-ج

من نمىى بمعنىى الزيىادا، يقىال نمىى ينمىي نميىا ونمىاء، (: ه 6240)التنميَة لغةً عند الجوهري 

للغىىة العربيَّىىة زاد وكثىىر، ومنىىه نميىىت النىىار تنميَىىة إذا ألقيىىت عليهىىا حطبًىىا وذكيتهىىا بىىه، وعنىىد مجمىىع ا

ا زاد وكثىر، : التنميَة(:  6002) مشتق من نما نميا ونماء، ويعني أيًضا الزيادا ومنه نمىا الشىيء نمىّوً

 .نما الزرع ونما الولد، ونما المال: يقال

فها نظريًّا كلٌّ من  : وعرَّ

  الل عبىارا عىن تحقيىق زيىادا سىريعة تراكميَّىة ودائمىة خى"بىأن التنميَىة هىي ( هى 6246)الحميّد

" فترا من الىزمن، والنمىو يحىدث فىي الغالىب عىن طريىق التطىور البطىيء والتحىول التىدريجي

( 62.) 

  إحىداث تطىور فىي مجىاٍل مىا بواسىطة تىدخل أطىراف واسىتعمال "بأنها ( ه 6244)عماد الدين

 (.42 " )أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي

 تطىىور وفاعليَّىىة للقىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة لىىدى إحىىداث زيىىادا و: ويعرفهىىا الباحىىث إجرائيًّىىا بأنهىىا

 .طالب الصف األول المتوسط في مقرر الحديث

 : القيم األخالقيَّة الفرديَّة -د

 : عّرف القيَم األخالقيَّةَ الفرديَّةَ نظريًّا كلٌّ من

 رع، مجموعىىة القىىيم والمثىىل الُعليىىا التىىي تىىرتبط ارتباطًىىا وثيقًىىا بالشىى: "بأنهىىا(  6060)الشىىملتي

وتحقق كرامىة اإلنسىان وكمالىه اإلنسىاني، وُحىددت كمعىايير لسىلوك األفىراد مىن حيىث صىحته 

 (.62 " )وخطئه

 مجموعىىة مىىن الضىىوابط والفضىىائل التىىي تسىىمو بىىالخلق اإلنسىىاني، : "بأنهىىا( هىى 6269)المىىالكي

 (.22 " )وترقى به إلى التزا  الفضيلة والبعد عن الرذيلة

مجموعىىة مىىن المعىىايير التىىي تتسىىم بالثبىىات : قيَّىىة الفرديَّىىة بأنهىىاويعىىّرف الباحىىُث القىىيَم األخال

واالستقرار، تتفق مع تعىاليم اإلسىال  وتوجهاتىه، ومطالىب المجتمىع وقناعاتىه؛ ويسىعى المربىون إلىى 

غرسىىها وتعزيزهىىا وتنميتهىىا فىىي سىىلوك الطىىالب مىىن خىىالل محتىىوى مقىىرر الحىىديث، للصىىف األول 

 .سعوديَّةالمتوسط في المملكة العربيَّة ال

على ( ه 6242)هو محتوى الكتاب المقرر من وزارا التربيَة والتعليم طبعة : مقرر الحديث -ه 

بالسلوك  -في األغلب-وتتعلّق طالب الصف األول المتوسط، ويحوي بعًضا من أحاديث النبي 

 .واآلداب الشرعيَّة

 : حدود الدِّراَسة

من ( الصبر والشكر، األذكار: )لى الوحدات التاليَةاقتصرت الدِّراَسة ع: الحدود الموضوعيَّة. أ

محتوى مقرر الحديث للفصل الدِّراَسي األول للصف األول المتوسط بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، 

 (.ه 6242)طبعة 

اقتصرت الدِّراَسة على مجموعتين متكافئتين من طالب الصف األول : الحدود المكانيَّة. ب

المدارس الحكوميَّة النهاريَّة بمحافظة وادي الدواسر؛ تمثل إحداهما  ب حدى –بنين -المتوسط

ابطة  .المجموعة التجريبيَّة؛ بينما تمثل األخرى المجموعة الضَّ
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في الفصل الدِّراَسي األول من العا  ( التجريبيَّة)طبقت الدِّراَسة الميدانيَّة : الحدود الزمانيَّة.  

 .ه 6242/ ه 6242

 : دراسات سابقة

بيان المنهجيَّة التربويَّة للقصة في القرنن : استهدفت الدِّراَسة(: ه 6261)دراسة الوادعي  .6

الكريم، من حيث طبيعتها وخصائصها وأنواعها وعناصرها وأشكالها ومميزاتها وأغراضها 

وأهميَّة استخدامها من الناحيَّة التربويَّة، والتأصيل الشرعي لألسلوب القصصي؛ من خالل 

المعايير الالزمة لها، ومعرفة مدى توافر المعايير التربويَّة في استخدا  األسلوب  استنباط

القصصي، المستنبطة من القرنن، لدى معلمي التربيَة اإلسالميَّة في الصفوف الُعليا من المرحلة 

راَسة من معلمي الصفوف الُعليا من المرحلة االبتدائيَّ . االبتدائيَّة بأبها ة للصفين وتكون مجتمع الدِّ

( 60)الخامس والسادس للبنين بمدينة أبها، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة في عشرين 

واستخد  الباحث . معلًما، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة( 21)مدرسة، فيها ثمانية وأربعون 

ائمة للمعايير في دراسته المنهجين االستنباطي والوصفي المسحي؛ مستعينًا في إجراءاتها بق

المناسبة لألسلوب القصصي، ووضع استبانة، وتحليل مواد التربيَة اإلسالميَّة بالصفين الخامس 

معياًرا ( 49)وضع تسعة وثالثين : وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها. والسادس

ربويَّة في أسلوب الستخدا  األسلوب القصصي في العمليَّة التربويَّة، تحت مسمى المعايير الت

ة ة، لدى معلمي التربيَة . عرض القِصَّ توافر المعايير التربويَّة في أسلوب عرض القِصَّ

 .اإلسالميَّة، في الصفوف الُعليا من المرحلة االبتدائيَّة، كانت بدرجة متوسطة

معرفة فاعليَّة استخدا  قصن األطفال : استهدفت الدِّراَسة( ه 6261)دراسة أبو الشامات  .6

كمصدر للتعبير الفني في تنميَة مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة، والتوصل 

لمقياس موضوعي لتقييم مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما 

ن مجتمع الدِّراَسة من أطفال ما قبل المدرسة بمدينة مكة المكرمة التع ليميَّة قبل المدرسة، وتكوَّ

الملتحقين بالروضات الحكوميَّة التابعة لوزارا التربيَة والتعليم، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة 

طفاًل وطفلة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة، واستخدمت ( 46)ممثلة من اثنين وثالثين 

حدتين تدريسيَّتين الباحثة في دراستها المنهج شبه التجريبي؛ مستعينة في إجراءاتها ببناء و

تضمنت كل وحدا قصة من قصن األطفال، كما تم إعداد مقياس لتقييم مهارات التفكير 

وقد توصلت الدِّراَسة إلى . اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة

توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أطفال : عدا نتائج؛ من أهمها

مجموعتين التجريبيَّة والضابطة في التطبيق البعدي، بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم ال

مهارات التفكير اإلبداعي في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور 

توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبيَّة  .الطالقة

الضابطة في التطبيق البعدي، بعد ضبط التطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير اإلبداعي و

 .في مجال التعبير الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور المرونة

ف فاعليَّة البرنامج المقترح وفقًا لمدخل : استهدفت الدِّراَسة(:  6009)دراسة حجاجي  .4 تعرُّ

ن مجتمع الدِّراَسة من. ي في تنميَة القيم السياسيَّة ومهارات اتخاذ القراراألسلوب القصص : وتكوَّ

طالبات كليَّة البنات بجامعة عين شمس، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة في طالبات 

الفرقة الثالثة، قسم التاري  التربوي بكليَّة البنات، جامعة عين شمس، تم اختيارهم بالطريقة 

واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبه التجريبي؛ . شوائيَّةالع

مستعينة في إجراءاتها ببناء مقياس للقيم، ووضع اختبار، وإعداد محتوى برنامج مقترح على 

توجد فروق ذات : وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها. استخدا  األسلوب القصصي

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيَّة ( 0،06)إحصائيَّة عند مستوى  داللة
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والمجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي، لكل من مقياس القيم لصال  التطبيق 

بين متوسطي درجات طالبات ( 0،06)توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى . البعدي

مجموعة الضابطة، في مهارات اتخاذ القرار قبل ودراسة البرنامج المجموعة التجريبيَّة وال

 .لصال  اختبار القدرا على اتخاذ القرار في كل من التطبيق البعدي

الكشف عن القيم األخالقيَّة الفرديَّة، المتضمنة : استهدفت الدِّراَسة(:  6060)دراسة الشملتي  .2

. ة، بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، وطرائق عرضهافي كتب التربيَة اإلسالميَّة، بالمرحلة المتوسط

ن مجتمع الدِّراَسة من كتب التربيَة اإلسالميَّة المقررا للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة  وتكوَّ

التفسير والحديث والفقه : كتابًا، تضمنت الفروع اآلتية(66)السعوديَّة، وعددها اثنا عشر 

دراسته المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى،  واستخد  الباحث في. والتوحيد

قيمة ( 21)مستعينًا في إجراءاتها ب عداد استمارا تحليل المحتوى؛ تتألف من ثماني وستين 

أن : أخالقيَّة فرديَّة يلز  توافرها في هذه الكت، وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها

ديَّة، المتضمنة في كتب التربيَة اإلسالميَّة المقررا للمرحلة المتوسطة عدد القيم األخالقيَّة الفر

قيمة أخالقيَّة ( 21)قيمة أخالقيَّة فرديَّة، من مجموع ثماني وستين ( 22)خمس وخمسون 

أن هناك تفاوتًا كبيًرا (.٪1.9)فرديَّة، كان ينبغي توافرها في هذه الكتب، وبنسبة مئويَّة بلغت 

ألخالقيَّة الفرديَّة في كتب التربيَة اإلسالميَّة المقررا بالمرحلة المتوسطة كافة، في وجود القيم ا

أن هناك تفاوتًا كبيًرا، بين طرائق عرض القيم األخالقيَّة الفرديَّة، في .وبنسب شيوع مختلفة

جاءت كتب التربيَة اإلسالميَّة المقررا بالمرحلة المتوسطة، بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، حيث 

 .الطريقة األدبيَّة أواًل، تلتها الطريقة الفكريَّة

تحديد القيم األخالقيَّة الالزمة لطالب المرحلة : استهدفت الدِّراَسة( ه 6240)دراسة العيسي  .2

ف أساليب تنميتها  المتوسطة، من وجهة نظر معلمي التربيَة اإلسالميَّة، بمحافظة القنفذا، وتعرُّ

، ومدى اكتساب طالب المرحلة المتوسطة لبعض تلك القيم من وجهة نظر في التربيَة اإلسالميَّة

وتكون مجتمع الدِّراَسة من جميع معلمي المرحلة المتوسطة بمحافظة . معلمي التربيَة اإلسالميَّة

معلم من معلمي ( 626)القنفذا، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة في واحد وستين ومئة 

واستخد  الباحث في . ة بمحافظة القنفذا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّةالتربيَة اإلسالميَّ 

قيمة ( 66)دراسته المنهج الوصفي المسحي، مستعيًنا في إجراءاتها بتحديد اثنتين وعشرين 

أخالقيَّة مناسبة للمرحلة المتوسطة، وأعد استبانة كأداا للدراسة تتألف من سبع وستين 

( بر الوالدين)أن القيمة الخلقيَّة : الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها وقد توصلت. عبارا(21)

جاءت في المرتبة الثانية ( الشورى)احتلت المرتبة األولى، من القيم األخالقيَّة للطالب، بينما 

الحر  على تأدية الصالا )أن األسلوب المناسب لتنميَة القيم األخالقيَّة، (. األخيرا)والعشرين 

احتل المرتبة األولى، من األساليب المناسبة لتنميَة ( مع التالميذ في مصلى المدرسة جماعة

جاء في المرتبة الثانية والعشرين ( مشاركة التالميذ في تقييم المعلمين)القيم األخالقيَّة، بينما 

 (.األخيرا)

نة في مقررات معرفة القيم األخالقيَّة المتضم: استهدفت الدِّراَسة( ه 6240)دراسة السقاف  .2

ن مجتمع الدِّراَسة . العلو  الشرعيَّة للمرحلة المتوسطة بنين في المملكة العربيَّة السعوديَّة وتكوَّ

من محتوى مقررات العلو  الشرعيَّة في المرحلة المتوسطة وموضوعاته المقررا على طالب 

ي دراسته المنهج واستخد  الباحث ف(. الثالث متوسط -الثاني متوسط -األول متوسط)الصفوف 

الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، مستعينًا في إجراءاتها ب عداد استمارا تحليل 

قيمة أخالقيَّة، تم من خاللها التعرف على القيم ( 61)المحتوى؛ احتوت على ثماني عشرا 

صلت الدِّراَسة وقد تو. األخالقيَّة المتضمنة في مقررات العلو  الشرعيَّة للمرحلة المتوسطة بنين

أكثر مقررات العلو  الشرعيَّة في المرحلة المتوسطة احتواًء للقيم : إلى عدا نتائج؛ من أهمها
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األخالقيَّة هي مقررات الصف الثالث المتوسط، ثم مقررات الصف الثاني المتوسط، فمقررات 

ه مقرر أن مقرر القرنن الكريم حقق أعلى تكرار للقيم، جاء بعد. الصف األول المتوسط

 .توحيد، حديث، فقه، على التوالي: التفسير، ثم بقيَّة المواد

ف مدى تتابع القيم األخالقيَّة في محتوى : استهدفت الدِّراَسة( ه 6246)دراسة الخطيب  .1 تعرُّ

ن مجتمع الدِّراَسة من . كتب الحديث، في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وتكوَّ

حتوى كتب الحديث المقررا على صفوف المرحلة المتوسطة للفصلين جميع موضوعات م

واستخد  الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي . األول والثاني بالمملكة العربيَّة السعوديَّة

القائم على أسلوب تحليل المحتوى؛ مستعيًنا في إجراءاتها ب عداد قائمة بالقيم األخالقيَّة، وكذلك 

ضرورا زيادا : للقيم األخالقيَّة، وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها مصفوفة تتابع

التأكيد . االهتما  بالقيم األخالقيَّة، التي توافرت في محتوى كتب الحديث، في المرحلة المتوسطة

على أهميَّة اختيار موضوعات محتوى كتب الحديث، في المرحلة المتوسطة بحيث تهتم بغرس 

ضرورا تضمين . ألخالقيَّة لدى الطالب، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمريَّة لديهمالقيم ا

: محتوى كتب الحديث في المرحلة المتوسطة، للقيم األخالقيَّة التي لم يتم توافرها فيه؛ مثل

الخشية والخوف من هللا، وإيثار مرضاا هللا، وإكرا  الضيف، اإليثار، واالعتزاز باللغة 

 .ة، والفخر بالمنجزات الوطنيَّة، ومحاربة االحتكارالعربيَّ 

تحديد صعوبات القراءا الجهريَّة، : استهدفت الدِّراَسة( ه 6240)دراسة عبد هللا نل تميم  .1

ومعرفة فاعليَّة األقرا  المدمجة في عال  صعوبات القراءا الجهريَّة على مستوى المقروء 

ميذ الصف الثالث االبتدائي الملتحقين بمدرستي أبي تال: وتكون مجتمع الدِّراَسة من. والمنطوق

العتاهية، وعبد الرحمن الناصر التابعتين لإلدارا العامة للتربيَة والتعليم بمحافظة جدا، بينما 

تلميًذا قسموا على مجموعتين ( 22)أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة من أربعة وستين 

، تم اختيارهم بالطريقة القصديَّة، واستخد  الباحث متساويتين مجموعة تجريبيَّة وأخرى ضابطة

في دراسته المنهج شبه التجريبي؛ مستعينًا في إجراءاتها بوضع قائمة صعوبات القراءا 

الجهريَّة لتالميذ الصف الثالث، وبطاقة رصد صعوبات القراءا في االختبار االستطالعي، 

سن شحاتة، وبطاقة رصد األخطاء في االختبار واالستعانة باختبار القراءا الجهريَّة المتدر  لح

القبلي والبعدي، واستبانة لمعرفة مدى مالءمة التسجيل الصوتي للقصن المسجلة على القر  

وجود فروق ذات داللة : المدمج، ودليل للمعلم، وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها

اء تالميذ المجموعة التجريبيَّة بين متوسطي عدد أخط( 0،02)إحصائيَّة عند مستوى 

. والمجموعة الضابطة، في صعوبة التكرار، لصال  المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

بين متوسطي عدد أخطاء تالميذ ( 0،02)وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى 

الضابطة في  المجموعة التجريبيَّة والمجموعة الضابطة، في صعوبة القراءا لصال  المجموعة

 .التطبيق البعدي

ة : استهدفت الدِّراَسة( ه 6246)دراسة الحميد  .9 الوقوف على فاعليَّة البرنامج القائم على القِصَّ

. لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط( الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل)في تنميَة مهارات 

ن مجتمع الدِّراَسة من متوسط في منطقة الباحة، بينما أجريت تالميذ الصف الثالث ال: وتكوَّ

تلميًذا قسموا على مجموعتين متساويتين مجموعة ( 20)الدِّراَسة على عينة ممثلة من ستين 

واستخد  الباحث في دراسته المنهج . تجريبيَّة وأخرى ضابطة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة

ؤشرات مهارات القراءا اإلبداعيَّة لدى شبه التجريبي؛ مستعينًا في إجراءاتها بوضع قائمة بم

ة، تكون من أربعة دروس  تالميذ الصف الثالث المتوسط، وصمم برنامج قائم على القِصَّ

وقد توصلت الدِّراَسة إلى . بنشاطات تعليميَّة وتقويميَّة، ووضع اختبار مهارات القراءا اإلبداعيَّة

في األداء البعدي ( 0،06)يَّة عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائ: عدا نتائج؛ من أهمها
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وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى . لمهارا الطالقة لصال  المجموعة التجريبيَّة

وجود فروق ذات داللة . في األداء البعدي لمهارا المرونة لصال  المجموعة التجريبيَّة( 0،06)

مهارات القراءا اإلبداعيَّة مجتمعة لصال  في األداء البعدي في ( 0،06)إحصائيَّة عند مستوى 

 .المجموعة التجريبيَّة

التعرف على مدى تفعيل معلمات العلو  : استهدفت الدِّراَسة(: ه 6246)دراسة الحميدي  .60

ة، في تدعيم القيم الخلقيَّة التالية -الحياء-األمانة-التواضع-الصبر: الشرعيَّة ألسلوب القِصَّ

ن مجتمع الدِّراَسة من معلمات العلو  الشرعيَّة . ة المتوسطةالرحمة، لدى طالبات المرحل وتكوَّ

معلمة، تم ( 620)بمدينة الرياض، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة من مائة وخمسين 

اختيارهم بطريقة عشوائيَّة واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي المسحي؛ مستعينة 

عبارا مقسمة على خمسة محاور وقد ( 620)ونة من مائة وخمسين في إجراءاتها باستبانة مك

ة في تدعيم قيمة الصبر : توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها تفعيل أسلوب الِقصَّ

والتواضع واألمانة، من قبل معلمات العلو  الشرعيَّة، في المرحلة المتوسطة، بدرجة عالية 

ا  .جًدّ

التعرف على المفاهيم الفقهيَّة المتوافرا، : هدفت الدِّراَسةاست(: ه 6244)دراسة الفقيه  .66

بالوحدات المختارا في مقرر الفقه، للصف السادس االبتدائي، ووضع الصيغة التقديميَّة المالئمة 

لها، وقياس مدى فاعليَّة األسلوب القصصي في إكساب تالميذ الصف السادس االبتدائي المفاهيم 

ن مجتمع الدِّراَسة من جميع تالميذ الصف . الوحدات المختاراالفقهيَّة المتوافرا في  وتكوَّ

راَسة على عينة مكونة من ثمانية وأربعين  السادس االبتدائي بمدينة الرياض؛ بينما أجريت الدِّ

تلميًذا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة العنقوديَّة، واستخد  الباحث في دراسته المنهج ( 21)

مستعيًنا في إجراءاتها بتحليل الوحدات المختارا بمقرر الفقه الستخرا  المفاهيم  شبه التجريبي،

الفقهيَّة المتوافرا، وصياغتها باألسلوب القصصي، وقياس فاعليتها عن طريق االختبار 

توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة : وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ من أهمها. التحصيلي

بين متوسط درجات تحصيل تالمذا المجموعة التجريبيَّة ( 0،02 <&)ة عند مستوى دالل

والمجموعة الضابطة في إكساب المفاهيم الفقهيَّة لصال  المجموعة التجريبيَّة، كما يقيسه 

 <&)توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة . التطبيق البعدي الختبار التحصيل

البعدي / تالمذا المجموعة التجريبيَّة في التطبيقين القبلي بين متوسطي درجات تحصيل( 0،02

 .الختبار التحصيل في إكساب المفاهيم الفقهيَّة لصال  التطبيق البعدي

معرفة أثر استخدا  السرد القصصي لتنميَة : استهدفت الدِّراَسة( ه 6244)دراسة عماد الدين  .66

ابع األساس واتجاهاتهم نحوها، وما بعض مهارات االستماع في القراءا لدى طلبة الصف الر

. مهارات االستماع الواجب تنميتها لدى طلبة الصف الرابع األساس من وجهة نظر المعلمين؟

معلمي ومعلمات اللغة العربيَّة للصف الرابع : فئة المعلمين: وتكون مجتمع الدِّراَسة من

جميع طلبة الصف : ئة الطلبةاألساسي، التابعين لوكالة الغوث الدوليَّة بمحافظة الوسطى، ف

الرابع األساس بمحافظة الوسطى، بينما أجريت الدِّراَسة على عينة ممثلة من خمسة وسبعين 

طالبة، ( 10)طالبًا وطالبة، منهم سبعون ( 642)معلًما ومعلمة، ومائة وستة وثالثين ( 12)

بيَّة وأخرى طالبًا، قسموا على مجموعتين متساويتين مجموعة تجري( 22)وستة وستون 

واستخد  الباحث في دراسته المنهج شبه التجريبي، . ضابطة، تم اختيارهم بالطريقة القصديَّة

والوصفي التحليلي؛ مستعيًنا في إجراءاتها ببناء استبانة تشمل مهارات االستماع للطلبة، وبناء 

دليل للمعلم بطريقة قائمة بمهارات االستماع في القراءا، وإعداد مقياس لهذه المهارات، وإعداد 

وقد توصلت الدِّراَسة إلى عدا نتائج؛ . السرد القصصي التي ستدرس لطلبة المجموعة التجريبيَّة

بين متوسطي درجات طالب ( 0،02)وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى : من أهمها
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بعد التطبيق  المجموعة التجريبيَّة وأقرانهم طالب المجموعة الضابطة في مهارات االستماع

وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى . البعدي لصال  طالب المجموعة التجريبيَّة

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيَّة وأقرانهن طالبات المجموعة ( 0،02)

 . الضابطة في مهارات االستماع بعد التطبيق البعدي لصال  طالبات المجموعة التجريبيَّة

 :ليق على الدراسات السابقةالتع

يتضىى  مىىن العىىرض السىىابق تنىىوع الدراسىىات التىىي تناولىىت القصىىة التربويىىة أو مقىىرر الحىىديث 

الشىىىريف أو القىىىيم األخالقيىىىة، وكانىىىت معظمهىىىا تركىىىز علىىىى أهميىىىة القىىىيم األخالقيىىىة وأهميىىىة تنىىىوع 

اسىىة باإلضىىافة إلىىى االسىىتراتيجيات التدريسىىية المسىىاعدا علىىى اكتسىىابها ممىىا يعطىىي أهميىىة لهىىذه الدر

تفردهىىا فىىي مجتمعهىىا وعينتهىىا وفىىي جمعهىىا بىىىين المتغيىىرات الىىثالث المتمثلىىة فىىي القىىيم األخالقيىىىة 

واألسىىلوب القصصىىي فىىي التىىدريس ومقىىرر الحىىديث النبىىوي الشىىريف، ورغىىم ذلىىك أفىىادت مىىن هىىذه 

 .الدراسات في بناء اإلطار النظري وإعداد األدوات وتفسير النتائج

 تدريس الحديث باألسلوب القصصي في المرحلة الثانوية: اإلطار النظري

 : القصص التربوي: أوال  

ة التربويَّة  : مفهوم القِصَّ

ة التربويَّة من أحبِّ أجناس األدب إلى الطالب ومن أقربها إلى نفوسهم، وهي وسيلة من  القِصَّ

، ، كمىا أن لتوجيىه الطىالب وسىائل الىتعلم والتعلىيم الناجحىة، وأسىلوبي تربىويٌّ يحبىه الصىغار والكبىار

ىة فىي مصىافِّ أسىاليب الجىذب،  ة التربويَّة الهادفة أثًرا قويًّا في تفكيرهم؛ وكثيىًرا مىا تىأتي القِصَّ بالقِصَّ

 .والتسليَة، واالستمتاع، واالستثارا في أوساط المجتمع عموًما

ق ة التربويَّة، بين الدِّ ة فىي الوصىف واالختصىار، وقد تمايز التربويون في تناولهم لمفهو  القِصَّ

ة التربويَّىة، وأنهىا مىن أهىم الوسىائل الناجحىة التىي تسىاعد علىى تنميَىة القىيم  وأجمعوا على أهميَّة القِصَّ

 .األخالقيَّة الفرديَّة لدى الشريحة العظمى من الطالب

ة التربويَّة بأنها( ه 6261)يرى الشي   لهىا،  فىن أدبىي إنسىاني؛ تتخىذ مىن النثىر أسىلوبًا: "القِصَّ

وتدور حول أحداث معينة يقو  بها أشخا  في زمان ما ومكان ما؛ في بناء فني متكامل هادف إلىى 

 (.666 " )بناء شخصيَّة متكاملة

ىة التربويَّىة أسىلوب تعليمىىي ممتىع وشىائق يسىاعد الطىالب علىى تنميَىىة : ويىرى الباحىث أن القِصَّ

 .القيم بشكل أوسع وأعمق؛ بالتأثير في السلوك والوجدان

 : أنواع القصص التربوي

ة علىى اعتبىارات معينىة مثىل الطىول والحجىم، والشىكل، والمضىمون، : يعتمد تحديد نوع القِصَّ

ة فيما يلي  : وتتمثل أهم أنواع القِصَّ

 : من حيث الطول والحجم: أوال  

ة من حيث الطول والحجم تتمثل في التالي(  6991عبد الجابر ونخرون، )ذكر   : أن القِصَّ

 وهىىي مجموعىىة حىىوادث مختلفىىة التىىأثير، وتمثلهىىا شخصىىيات عديىىدا، وتأخىىذ وقتًىىا : ايىةالرو

 .طوياًل من الزمن

 ة ة القصيرا والروايَّة؛ ويمكن أن تُعالج فيها جوانب أرحب : القِصَّ وهي متوسطة بين القِصَّ

ة القصيرا  .من القِصَّ
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 ة القصيرا و بضىع حىوادث قليلىة، وهي تعتمد على موقف واحد، أو حادثة واحىدا، أ: القِصَّ

 .تكون موضوًعا قائًما بذاته في زمن واحد

 وهي أقصر القصن حجًما، وتحتوي على عقىدا واحىدا، وشخصىيَّة واحىدا، : األقصوصة

 .وحدث قصصي واحد

 وهي سوق واقعىة أو وقىائع حقيقيَّىة أو خياليَّىة، ال يلتىز  فيهىا الحىاكي قواعىد الفىن : الحكاية

 .ما يواتيه طبعه، وتكون في األكثر منقولة عن أفواه الناسالدقيقة، بل يرسم الكال  ك

 : من حيث الشكل: ثاني ا

 : ، أن للقصة أنواًعا من حيث الشكل مثل( 6991أباظة، )ذكر 

 ة الشعريَّة حيث تسرد األحداث من خىالل أبيىات شىعريَّة منظومىة؛ تحكىي عىادات الشىعوب : القِصَّ

 .وأحوال الناس وسير األبطال

 وفيها يتناوب أسلوبا الشعر والنثر ويتعاقبان في السرد والحوار والتصوير: شعريَّةالمالحم ال. 

 نشأت في العصر العباسي وتعتمد علىى األسىلوب الجىزل والسىجع وغيىره مىن : المقامة القصصيَّة

 .المحسنات البديعيَّة

 ىىة النثريَّىىة االجتماعيَّىىة وهىىي مىىا نعرفىىه اآلن مىىن قِصىىن تصىىور الحيىىاا وتعىىالج المشىىكالت : القِصَّ

 .واألخالقيَّة بأسلوب نثري

 : من حيث المضمون: ثالث ا

ة من حيث المضمون، فقىد ورد فىي األدبيىات والكتىب أنىواع عديىدا  تتعدد وتختلف أنواع القِصَّ

 : أن من هذه األنواع(  6990العايدي، )للقصة من حيث المضمون، فذكر 

 سىعها انتشىاًرا، وأكثرهىا تىأثيًرا فىي الوجىدان، وتعد مىن أهىم أنىواع القصىن وأو: القِصن الدينيَّة

 .وهي تسهم بدور فعال في تنشئة الفرد الدينيَّة، وإكسابه القيم والمفاهيم الدينيَّة الصحيحة

 وتعتمىىد علىىى األحىىداث والوقىىائع التاريخيَّىىة، وكىىذلك األعمىىال البطوليَّىىة، كمىىا : القصىىن التاريخيَّىىة

 .خيَّة الشهيراتتناول سير األبطال والشخصيات التاري

 : األنواع التالية للقصة(  6999الجاجي، )وأضاف 

 وهي التي تدور حول حوادث واقعيَّة قا  بها أبطال مغامرون في مجاالت : قِصن المغامرات

 .الكشوف الجغرافيَّة، والرحالت، واكتشاف أعماق البحار، وقمم الجبال: الحياا المختلفة مثل

 فيها الحيوانات بدور الشخصيات أو تمثل الشخصيَّة وهي التي تقو: قِصن الحيوانات  

 .الرئيسة فيها، وتأتي وكأن لها طبائع البشر، فتفكر وتتصرف بما يماثل البشر

ة، والفوائد التربويَّة للقصص التربوي  : التدريس من خالل القِصَّ

ة شكاًل من أشكال التدريس الرئيسة؛وذلك ألن التدريس بالقِصَّ  ي االتصال يعد تقديم القِصَّ ة يقوِّ

ىىة تحقىىق فوائىىد  مىىع اآلخىىرين، وتنمىىو مهىىارا االسىىتماع، ويكتسىىب الطالىىب القىىيم واألخالقيىىات، فالقِصَّ

وأبعاًدا تربويَّة أعمق مما يمكن أن نتخيله؛ لكونها محببة إلىى نفىوس الطىالب، بسىبب الميىل الطبيعىي 

حيىث ذكىر (: White ، 6994)لدى الطالب نحو القصن والحكايات، ويؤيد ذلك ما قالىه األبىيض 

ة التربويَّة تسهل على التالميذ التعلم بطريقة مثيرا، لطبيعتها في جذب انتبىاههم، وإشىغالهم " أن القِصَّ

ىة لىىه دور كبيىر فىي إكسىىاب " أن(  6006)، ويىرى صىىالح (402 " )فىي التفكيىر التىدريس بالقِصَّ
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مكىن إجمىال هىذه الفوائىد كمىا ذكرهىا ، وي(96 ") القيم واألخالقيات والمثىل وفىي تهىذيب المشىاعر

 : أنها تتلخن فيما يلي(  6002الخليفة، )

  ،ة عقدا لسان الطالب، وتدربىه علىى إجىادا التعبيىر واإللقىاء، وتزيىد مىن ثروتىه اللغويَّىة تحل القِصَّ

 .وتبعث فيه الميل إلى القراءا، وحب االطالع

 رك فيىه االنتبىاه اإلرادي، الىذي هىو تثيىر فىي نفسىه الخيىال وتربىي وجدانىه، وتقىوي حافظتىه، وتحى

 .األساس في تحصيل المعرفة

 تعوده ُحسن االستماع واإلنصات، وتمده بما يثري خبرته في الحياا. 

 تبعث فيه القدرا على القول الجيد، وعلى ضبط التفكير، وصحة التعبير. 

  ة نوًعا من الصلة الحميمة بين الطالب والمعلم؛ وهىي بىال شىك صىلة أقىوى مىن تحقق رواية القِصَّ

تلىىك التىىي تنشىىأ بىىين القىىار  والكاتىىب، ممىىا يسىىهم فىىي تعزيىىز حىىب الطالىىب للمدرسىىة، وتشىىوقه 

 .لحصصها

 : أن للقصة فوائد منها(  6009العبيدي، )وزاد

  تساعد الطالب على غرس القيم الكريمة فىي نفسىه، وبىث العواطىف النبيلىة واألخىالق الفاضىلة

 لديه

 جمالي؛ ليرتقي بأحاسيسه، ويسمو بوجدانهتربيَة الطالب على الذوق ال. 

  ىة مىن مجىاالت تجعلىه يتعىدى حىدود تنميَة خيال الطالب وإثارته؛ عن طريق ما تتيحه لىه القِصَّ

 .الزمان والمكان، فيرحل إلى الماضي السحيق، ويحلق في أجواء المستقبل البعيد

ة في التدريس، وما يج نيه المتعلم من فوائىد جّمىة أثنىاء ومما سبق يتض  لنا جميًعا أهميَّة القِصَّ

ىة تنىىتج لنىا طلبىة مثقفىين متمكنىىين مىن إيجىاد حلىىول  إلقىاء الىدروس عليىه باألسىىلوب القصصىي، فالقِصَّ

للمشكالت التي قد تواجههم، وقادرين على التعبير عن ذواتهىم ونفوسىهم؛ألنها تنمىي الخيىال وتحىرك 

 .اإلبداع لدى المتلقي

 : ي في التدريسخطوات استخدا  األسلوب القصص

ىة األهىداف والفوائىد التربويَّىة منهىا، ال بىد عنىد اسىتخدامها مراعىاا الخطىوات  حتى تحقق القِصَّ

 (:  6000حجاجي، )التالية كما ذكرت 

ىة إعىداًدا جيىًدا مىن جانىب المعلىم .6 ىة وفهمىا فهًمىا عميقًىا مىن حيىث : إعىداد القِصَّ وذلىك بدراسىة القِصَّ

ما ترمي إليه مىن غايىات، ومىا تهىدف إليىه مىن أحىداث وأغىراض أحداثها وتوالي هذه األحداث و

 .تربويَّة

ة؛ من خالل التساسالت والمشكالت .6  .إثارا رغبة وميل الطالب لدراسة موضوع القِصَّ

ة، وهي سردها مع التمثيل باإلشارا والوجه واليدين، وتنويع الصوت .4  .رواية القِصَّ

ة وأحداثها م .2 ستخدًما بعض الوسائل التعليميَّة مىن خىرائط ورسىو  مناقشة الطالب في معاني القِصَّ

 .توضيحيَّة

ىة، ومناقشىة بعىض التصىورات الخاطئىة  .2 تكليف الطالب ببعض األنشىطة الختاميَّىة كتلخىين القِصَّ

 .التي وردت فيها، والقيا  ب عداد بعض الوسائل التعليميَّة

 .كل قصة، ونهائي كمقياس مبدئي الستثارا االهتما ، ومرحلي بعد: التقويم، وهو على مراحل .2
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وبناء على ما سبق من عناصر، وأسس وشروط، وفوائد للقصة التربويَّة ف ن الدِّراَسة الحاليَّىة 

عملت على اختيار القصن المقدمة وفقًا لما تمت اإلشارا إليه، مع التركيىز علىى المرحلىة العمريَّىة، 

-66)درجون تحىت المرحلىة مىن سىن ينى( مجتمىع الدِّراَسىة)حيث إن طىالب الصىف األول المتوسىط 

مرحلىة نشىاط، وتغيىرات جسىميَّة وانفعاليَّىة، ويصىب  لىدى (: "  6002)وهي كما ذكر زهىران ( 64

الطالب اهتمامىات تتمحىور حىول ماهيَّىة الحيىاا مىن حولىه، إضىافة إلىى اهتمامىه بالمشىاكل الفرديَّىة أو 

ب نحىىو تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة ، فىىتم صىىياغة القصىىن لتوجيىىه سىىلوك الطىىال(21 " )االجتماعيَّىىة

الفرديَّىىة، وحىىثهم علىىى التمسىىك بهىىا وغىىرس الصىىفات الحسىىنة فىىي نفوسىىهم، وبيىىان بعىىض المواقىىف 

الخاطئة التي تحصل لهم، مع ذكر التوجيه السىليم وبيىان الطريىق الصىحي  واألمثىل فىي التعامىل مىع 

 .األصدقاء وبيئة المجتمع

 : القيم األخالقيَّة: ثانيا  

 : وم القيم األخالقيةمفه

هي جوهر اإلنسان النفيس، ومعدنه الحقيقي، ومكار  األخالق ضىرورا اجتماعيَّىة ال يسىتغني 

التي هي الوسيط الذي ال بد منه النسجا  اإلنسىان  عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت األخالق

ى بهم ذلىك إلىى االنهيىار ثىم مع أخيه اإلنسان، تفكك المجتمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصالحهم، ثم أد

 . الدمار

وقد بنى اإلسال  نظامىه الُخلُقىي علىى أسىاس نظريَّىة قيمىة الفىرد وقيمىة المجتمىع مًعىا؛ ذلىك أن 

األخالق تكتسب قِيَمها من قيمة الىذات اإلنسىانيَّة الفاعلىة، وهىي إمىا أن تكىون فطريَّىة، وإمىا أن تكىون 

نسىىان الطبيعيَّىة؛ والقىىيم المكتسىىبة التىىي اكتسىىبها الفىىرد مىىن إضىافيَّة مكتسىىبة؛ فالفطريَّىىة مثىىل كرامىىة اإل

اإليمان باب تعالى، واإلحسىان إلىى النىاس، ولىذلك نظىر العديىد مىن المفكىرين : ممارسته للفضيلة مثل

والباحثين إلى القيم األخالقيَّة نظرا خاصة، واعتبروها أمًرا ال غنى عنه؛ باعتبارها شىرطًا فىي دوا  

فيذكر أن للقىيم األخالقيَّىة ( ه 6261يالجن، )عيَّة وتقّدمها وتقد  الحضارا، ويؤكد ذلك الحياا االجتما

مكانة كبيرا في حياا المجتمعات؛ حيىث تعىد وسىيلة ضىروريَّة لبنىاء خيىر فىرد وخيىر مجتمىع، وخيىر 

 حضارا، وتكون العالقة بين هذه الجوانب في أن بناء خير فرد وسيلة لبناء خير مجتمع، وبنىاء خيىر

 .مجتمع وسيلة لبناء خير حضارا، وأن الغاية من هذا كله تحقيق سعادا عامة وشاملة في المجتمع

حيث ذكىر أن القىيم األخالقيَّىة فىي اإلسىال  هىي عالقىة اإلنسىان (  6060الشملتي، )وأكد ذلك 

نىه بربه ومجتمعه وبالكون الذي يعيف فيه، ونظرته إلى نفسه وإلى اآلخرين، وإلى سىلوكه وإلىى مكا

 .من المجتمع، وعالقاته بماضيه وحاضره ومستقبله

معىىايير منظمىىة للسىىلوك اإلنسىىاني، ثابتىىة، لحمايىىة المقاصىىد "قىىال إنهىىا ( هىى 6262)والشىىريف

 (.60 " )الشرعيَّة، مؤثرا في اتجاهات ورغبات واهتمامات الفرد والمجتمع

لكىريم والسىنة، والتىي مجموعة المعايير المسىتمدا مىن القىرنن ا"ذكر أنها ( ه 6240)والسقاف

أمر اإلسال  بها، وأصبحت محلَّ اعتقاد واتفاق لدى المسلمين ألحكامهم في كل ما يصىدر عىنهم مىن 

 (.69 " )أقوال وأفعال تنظم عالقتهم باب تعالى وبالكون والمجتمع وباإلنسانيَّة جمعاء

إلنسىان وسىلوكه، محل اعتقاد واتفاق مجتمعىي، لتنظىيم حيىاا ا"ذكر أنها ( ه 6246)والخطيب

 (.41 " )وتعمل على تكيف الفرد مع مجتمعه، لحماية المجتمع من الفوضى والدمار

 : من النظر في التعريفات السابقة يمكن الوصول لالستنتاجات التالية

 محل اعتقاد واتفاق في المجتمع الواحد. 

 منظمة لحياا اإلنسان وسلوكه، وتحديد عالقته مع غيره. 
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 فرد مع مجتمعهتعمل على تكيف ال. 

 تسهم في حماية المجتمع من الفوضى والدمار. 

 : خصائص القيم األخالقيَّة

للقيم األخالقيَّة خصائن تتسم بها، وتميزها عن غيرها من الفلسفات والنظريات واألفكار  

ه ، 6269ه ، المالكي، 6261ابن حميد ونخرون، )الوضعيَّة األخرى، ومن أهمها كما ذكر 

 (:  6060ه ، الشملتي، 6240المزين، 

إن من أهم ما تتميز به القيم األخالقيَّة ربانيتها، وانبثاقها من الوحي بشقيه الكتاب : الربانيَّة: أواًل 

والسنة، وهي الخاصيَّة الكبرى التي ال تجدها في قيم أخالقيَّة أخرى؛ وفي ذلك داللة على سموها 

ٺ ٺ ٺ : )ها وحدد معالمها، قال تعالىورقيها، ذلك أن الوحي اإللهي هو الذي وضع أصل

-6: فصلت(]ڀ ڀ ڀ ڀ ٺكتاب فصلتپ الرحيم ٻ ٻ ٻ : )، وقال في موضع نخر[10: الواقعة(]ٺ

من كان يؤمن باب واليو  اآلخر : )، فهي تقو  على العقيدا اإلسالميَّة الراسخة، قال رسول هللا [4

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب ) :، وقال (ه 6201،البخاري( )فليقل خيًرا أو ليصمت

 (.ه 6201البخاري، ( )لنفسه

والقىىيم األخالقيَّىىة ربانيَّىىة المصىىدر والمىىنهج، باعتبىىار أن الكتىىاب والسىىنة همىىا مصىىدرا القىىيم 

، [19: النحىىل(]ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ: )األخالقيَّىىة؛ فهىىي ربانيَّىىة المصىىدر، حيىىث يقىىول هللا تعىىالى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ : )، وذلىىىىك فىىىىي قولىىىىه تعىىىىالىوهىىىىي ربانيَّىىىىة المىىىىنهج

 [601: يوسف(]گ

تختن القيم األخالقيَّة بأنها جامعة لكافة مناشط وسلوكيات اإلنسان وتوجهاته، : اإلنسانيَّة: ثانيًا

دق وتستوعب حياته كلها، وتظهر إنسانيَّة القيم األخالقيَّة في دعوتها المستمرا للناس إلى الص

يا أيها الناس إنا خلقناكم من : )-عزَّ وجلَّ  -واإلخاء والتواصل والترابط، ويتمثل ذلك في قول هللا

: الحجرات]ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير 

64] 

نسان بخالقه، وعالقة اإلنسان باإلنسان فالقيم األخالقيَّة شاملة؛ فهي تنظم عالقة اإل: الشمول: ثالثًا

وبالكائنات األخرى، من حيث الرفق بهم واإلحسان إليهم وتجنب اإلضرار؛ولذا توصف بأنها شاملة 

 .لجميع ميادين الحياا

تتسم القيم األخالقيَّة بالواقعيَّة، ألنها تعمل على التوفيق بين حاجات الروح وحاجات : الواقعيَّة: رابًعا

لم تنس واقع اإلنسان بكل ظروفه؛لذا يمكن تطبيقها من غير مشقة وال حر ، إذ ال تكليف الجسد، ف

 [612: البقرا( ]ال يكلف هللا نفساً إال وسعها: )فيها بما ال يطاق، ويتمثل هذا في قول هللا تعالى

فالقيم الثابتة لقد جمعت القيم األخالقيَّة بين الثبات والمرونة؛ : الجمع بين الثبات والمرونة: خامًسا

هي التي ال تتغير بتغير األحوال واألزمان، بل تبقى ثابتة راسخة متكررا الحدوث، وفي استمراريَّة 

دائمة، فالصادق ال يطلب منه أن يصدق مرا فقط ويكذب مرات، وإنما المطلوب أن يستمر هذا 

 .لسلوكي لصاحبهالسلوك طول حياته حتى يصب  عادا مستحِكمة، وجزًءا من النسيج العقلي وا

ومن القيم مىا يمكىن تحقيقىه فىي المجتمىع بوسىائل متنوعىة ال تىؤثر فىي جوهرهىا مهمىا اختلفىت 

األحوال واألزمان، كقيمة العىدل تتحقىق فىي المجتمىع عبىر مؤسسىات تُْنِشىئها الدولىة بحسىب حاجاتهىا 

 .وعلى قدر إمكاناتها

عديىة وليسىت الزمىة، فهىي ليسىت وشىاًحا أو وسىاًما القيم األخالقيَّة فىي اإلسىال  مت:  اإليجابيَّة: سادًسا

للمسلم يتحلى به وإنما هي قوا دافعة للخير، مولدا للعمل في سبيل تعميق االنتماء للحق والعىدل، فىي 
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كل أنىواع العالقىات والمعىامالت، تنمىي لىدى اإلنسىان المتحلىي بهىا إرادا حىرا قىادرا فاعلىة، عازمىة 

واجباتهىىا تجىىاه الىىنفس واآلخىىرين، وتعمىىل بشىىكل دائىىم علىىى تأهيىىل ماضىىية للقيىىا  بمسىىئوليات الحيىىاا و

المسىىلم كىىي يكىىون إيجابيًّىىا وفعىىااًل فىىي جميىىع مراحىىل حياتىىه، إذ يسىىتمد اإلنسىىان قوتىىه وتىىأثيره مىىن هللا 

وتوفيقىىه طالمىىا أنىىه ملتىىز  بىىالمنهج الربىىاني، وتقتضىىي القىىيم األخالقيَّىىة أن يبىىادر اإلنسىىان للىىدعوا إلىىى 

ٺ ٺ ٺ : )اإليجابي ليس الصال  في نفسه فقط، وإنما المصل  لغيره أيًضا، قال تعىالى الخير، فالمسلم

 [660: نل عمران(]ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

من أهم مزايا القيم األخالقيَّة، الوسطيَّة، ذلك ألنها مستمدا من القرنن المجيد كما : الوسطيَّة: سابًعا

 [.624: قراالب( ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا: )في قوله تعالى

ممىىا سىىبق يتضىى  لنىىا أن القىىيم األخالقيَّىىة صىىالحة لكىىل زمىىان ومكىىان؛ ألنهىىا تتميىىز بخصىىائن 

وأسس ال تختلف باختالف األزمنة وال باختالف األمكنة، فهي ليست لونًا من الترف يمكن االستغناء 

هىي ثابتىة ال عنه عند اخىتالف البيئىة، وليسىت ثوبًىا يلبسىه اإلنسىان لموقىف ثىم ينزعىه متىى شىاء، بىل 

 .تتغير بتغير الزمان والمكان

 : وظائف القيم األخالقيَّة

ما من شىك أن القىيم األخالقيَّىة هىي المىؤثر الفاعىل فىي تصىرفات األفىراد والمجتمعىات، سىواء 

ا، فاألخالق التي يحملها كل فىرد هىي التىي تدفعىه بطريقىة مىا إلىى  أكانت هذه التصرفات خيًرا أو شّرً

هر نثار القيم األخالقيَّة بوضوح على جميع األفىراد والمجتمىع، ويتضى  ذلىك مىن تحقيق غاياته، وتظ

 : تأمل ما يلي

 : على مستوى الفرد -3

الجىالد، )للقيم أهميَّة بالغة ودور بارز على مستوى الفرد؛ وتتض  أهميَّة القيم للفرد كمىا ذكىر 

 : في أنها( ه 6262

 جتماعي، وبدونها يكون اإلنسان عبًدا لغرائزه تحفح اإلنسان من االنحراف النفسي والجسدي واال

 .وأهوائه وشهواته

  ا في صىقل وتشىكيل شخصىيَّة الفىرد، وضىبطه تحىت المعىايير التىي تلعب القيم األخالقيَّة دوًرا هاّمً

 .تتوافق مع مصادر القيم

  (: ه 6269المال ونخرون، )وأضاف 

 المهىا  التىي خلىق مىن أجلهىا مىن عبىادا هللا،  أن القيم األخالقيَّة تصنع إنسانًا مسىلًما صىالًحا لتحمىل

واالسىىتخالف فىىي األرض، حيىىث يشىىعر المسىىلم بأنىىه خليفىىة ب فىىي األرض وأن هللا نىىاظر إليىىه 

ا فشر  .ومجازيه على أفعاله إن خيًرا فخير وإن شًرّ

  تجعل الفرد المسلم في يقظة دائمة؛ فال يجىزع فىي أي مصىيبة تصىيبه؛ ألنىه مطمىئن القلىب سىاكن

 .-عزَّ وجلَّ  -س لقربه من هللاالنف

 : على مستوى المجتمع -3

للقيم أهميَّة بالغة على مستوى األمىم والشىعوب، فىالمجتمع اإلنسىاني مجتمىع محكىو  بمنظومىة 

معايير تحدد طبيعة عالقة أفراده بعضىهم بىبعض فىي مجىاالت الحيىاا المختلفىة، وتتضى  أهميَّىة القىيم 

 : بأنها( ه 6269المال ونخرون، )للمجتمع كما ذكر 

 تكفل للمجتمع االستمراريَّة والمشاركة اإليجابيَّة بين أفراده، حيث ال فرق بين جنس أو لون. 
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  القيم األخالقيَّة جمعت شعوبًا متفرقة، ودويالت متناحرا، لم تربطهم ببعضهم الىبعض جنسىيَّة وال

 .ترامية األطرافقوميَّة ولم توحدهم لغة أو تجمعهم مصلحة، فجمعتهم القيم أمة واحدا م

 : بأن للقيم أهميَّة بالغة بالنسبة للمجتمع، وذلك أنها(  6006المزيني، )وأضاف 

  تؤدي إلى قوا المجتمع، من خالل الحب واإلخاء والترابط واإليثار الذي تغرسه فىي نفىوس أفىراد

 .المجتمع

 ضرورا كوسيلة لتحقيق السعادا بين أفراد المجتمع في حياتهم االجتماعيَّة. 

  تسىىاعد المجتمىىع علىىى مواجهىىة التغيىىرات التىىي تحىىدث فيىىه بتحديىىدها االختيىىارات الصىىحيحة التىىي

 .تسهل للناس حياتهم، وتحفح للمجتمع استقراره وكيانه

ويمكن القول إن القيم األخالقيَّة هي الرابط بين لبنات البناء، إذا شبه المجتمىع بالبنىاء واألفىراد 

القيَّىىة زال هىىذا الىىرابط، وانقطعىىت الصىىالت، ومىىن ثىىم انهىىد  البنىىاء باللبنىىات، فىى ذا زالىىت القىىيم األخ

االجتمىىاعي، ولىىذلك فىى ن قىىادا اإلصىىالح والتربىىويين يىىدعون أول مىىا يىىدعون إلىىى األخىىالق الفاضىىلة؛ 

 .باعتبارها الدعامة األولى في بناء كل مجتمع سليم

 : مصادر القيم األخالقيَّة

الشىىوكاني، )، (هىى 6201المقدسىىي، : )مىىن أهىىم مصىىادر القىىيم األخالقيَّىىة فىىي اإلسىىال  كمىىا ذكىىر

 (:  6060الشملتي، )، (ه 6261النحالوي، )، (ه 6262القطان، )، (ه 6266

، المتُعبَّد بتالوته، المعجز في ي محمد ، المنزل على النب-تعالى -وهو كال  هللا: القرنن الكريم: أواًل 

ألفاظه ومعانيه؛ من هللا بدأ وإليه يعود، المنزل رحمة بالعباد، وخيًرا لهم في العاجل والمعاد، وهو 

الحل للمشكالت اإلنسانيَّة في شتى مرافق الحياا الروحيَّة والعقليَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ : )-تعالى -حكيم الحميد، قالوالسياسيَّة، ألنه تنزيل ال

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ : )-تعالى -، ويؤكد ذلك قوله[9: اإلسراء(]ڦ

، فالقرنن الكريم هو الذي يجب أن نستند إليه في اشتقاق القيم، وذلك أن كل نية [41: األنعا ( ]ڈ ژ ژ

نت أو نصت عل ى أمر ف ن ما تضمنته يعتبر قيمة، سواء كان األمر قطعيًّا أو ظنيًّا، وكل نية ُضمِّ

 .نصت على نهي ف ن ما تضمنته تعتبر قيمة سالبة تدعو إلى التزا  قيمة موجبة

نة المطهرا: ثانيًا نة النبويَّة المصدر الثاني للقيم األخالقيَّة، باعتبارها مجموع ما نُِقَل : السُّ تعتبر السُّ

وأعماله ووصفه وإقراره وأمره ونهيه، وما أحب وماكره،  سند الصحي  من أقوال الرسول بال

نة النبويَّة إيضاح للمنهج التربوي الوارد في القرنن الكريم، وقد  وغزواته، وأحوال حياته، فالسُّ

 اشتملت على العديد من األوامر التي تدعو إلى االلتزا  بالقيم، وحرصت كل الحر  على إيصال

الرسالة السليمة النقيَّة، إلخرا  الناس من العادات واالعتبارات والمصلحة واالرتباطات إلى 

االلتزا  بقيم عظيمة، وهي نَموذ  تربوي كامل لإلنسان في جميع شؤون حياته، الماديَّة والروحيَّة 

 .والماليَّة والجسديَّة والفرديَّة واالجتماعيَّة والتعبديَّة والفكريَّة

، في عصر من العصور، وهو اتفاق جملة من أهل الحل والعقد، من أمة محمد : اإلجماع: اثالثً 

على حكم واقعة من الوقائع، وهو المصدر الثالث من مصادر القيم واألخالق، حيث أكد مجتهدو 

ي األمة دور القيم األخالقيَّة في الحفاظ على المجتمع المسلم، وحل المشكالت األخالقيَّة التي يعان

منها، وبهذا تكون األمور التي أجمع عليها المسلمون بمثابة قيم ملزمة للجميع، يجب التحلي بها 

 .واالنضواء في كنفها والعمل على تنفيذها

وهو حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما؛ فالقياس في األمور الفرعيَّة إلحاق : القياس: رابًعا

هد يرد الشرع األخالقي الفطري إلى الشرع اإللهي الفرع باألصل في الحكم الشرعي، والمجت
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باالستعانة بالعقل اإلنساني، والقياس كمصدر من مصادر القيم األخالقيَّة يفيد في أنه إذا دلَّ ننٌّ من 

النصو  على الحكم في واقعة أخالقيَّة ما، وأمكن معرفة علة هذا الحكم بطريقة من الطرق 

 ننَّ فيها، تشترك مع الواقعة المنصو  على حكمها في علة المقبولة، ثم وجدت واقعة أخرى ال

 .الحكم، ف ن للواقعة غير المنصو  عليها الحكَم نفَسه

وهو ما تعارف عليه الناس واجتمعوا عليه في حياتهم ومعامالتهم، ويحدد العرف : الُعرف: خامًسا

إطاًرا مرجعيًّا للخبرا واإلدراك، المعايير والقيم األخالقيَّة التي يمكن اشتقاقها منه، والتي تعد 

واالتجاهات االجتماعيَّة والسلوك االجتماعي األخالقي، وبما يمّكن من الحكم على األفراد، 

 .وسلوكياتهم في الجماعة والمجتمع

ويالحح مما سبق أن القيم األخالقيَّة في اإلسىال  نابعىة مىن الىدين؛ لىذا فهىي قىيم روحيَّىة قىادرا 

الىذي خلىق النفىوس، وألهمهىا فجورهىا وتقواهىا، ولمىا  -تعىالى -ألنها مىن صىنع هللاعلى هداية الناس؛ 

جىاء اإلسىىال  أشىاع بىىين النىاس قيًمىىا جديىىدا، غيىر مىىا كىان موجىىوًدا لىىديهم وأخىذ يىىدعو إلىى هىىذه القىىيم 

باألسىىاليب والطىىرق التىىي سىىوف نتعىىرف عليهىىا الحقًىىا، فطىىوبى لمىىن أخىىذ القىىيم مىىن منبعهىىا الصىىافي 

 . تمد من فوق سبع سماوات من رب عزيز كريماألصيل، المس

 : أساليب تنميَة القيم األخالقيَّة

لتنميَة وتعزيىز وبنىاء القىيم األخالقيَّىة فىي نفىوس األفىراد هنىاك أسىاليب وطىرق عىدا تسىهم فىي 

 : غرس وتنميَة القيم األخالقيَّة في نفوس األفراد؛ ومن أهم تلك األساليب والطرق؛ نذكر ما يلي

 : لحسنةالقدوة ا -3

القدوا الحسنة هي النموذ  األميز والمثال األعلى الذي يقتدي به اآلخىرون فىي شىكله وأفكىاره 

وسلوكياته، واإلنسان الذي اجتمعت فيه الخصال الحسنة، والصفات الُعليىا، واألخىالق الفاضىلة يمثىل 

إلنسىان ومثاليتىه، بىل سلوكه أنموذًجا متميًزا يحتذيه اآلخرون ويتأسون به، وهذا ال يعني كمىال هىذا ا

لىن "إلىى أنىه ( هى 6260)يشير إلى تميزه ورفعة ما يتحلى به من خصال وسمات، ويشير الشرقاوي 

تصل  تربيَة إال إذا اعتمدت على األسوا الحسنة، فالرجل السىي  ال يتىرك فىي نفىوس مىن حولىه أثىًرا 

تربويَّىة فىي التىأثير فىي سىلوك ، ويعتبر أسلوب التربيَىة بالقىدوا مىن أهىم األسىاليب ال(664 " )طيبًا

األفىراد، وأعمقهىا أثىىًرا، فالقىدوا قىوا مىىؤثرا، شىديدا التىأثير، عميقىىة الوقىع فىي عمليَّىىة التنشىئة والبنىىاء 

بسىىيرته  اإلنسىىاني، يمتىىد أثرهىىا ال ليشىىمل الصىىغير فحسىىب بىىل الكبيىىر الراشىىد أيًضىىا، والرسىىول 

 وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ: )العىىىاطرا، مىىىثاًل أعلىىىى وقىىىدوا للمسىىىلمين؛ قىىىال تعىىىالى

، وللقىىىدوا الحسىىىنة أثىىىر كبيىىىر فىىىي غىىىرس القىىىيم والفضىىىائل؛ فاالحتكىىىاك [66: األحىىىزاب(]وئاآلخىىىر

بالصالحين ومحاكاتهم، يكسىب اإلنسىان العىادات الحسىنة والطبىائع المرغوبىة؛ والسىبب فىي ذلىك، أن 

ارا علًمىا وتعليًمىا وإلقىاء، البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلونىه مىن المىذاهب والفضىائل، تى

 .وتارا محاكاا وتلقينًا بالمباشرا

تعىد مىن أنجى  الوسىائل التربويَّىة وأهمهىا فىي إعىداد "إلىى أن القىدوا( ه 6240)ويشير المزين 

الطالب خلقيًّا وتكوينه نفسيًّا واجتماعيًّا، ذلك ألن المربي هو المثل األعلى فىي نظىر الطفىل، واألسىوا 

لولد، يقلده سلوكيًّا، ويحاكيه خلقيًّا من حيث يشعر أو ال يشعر، بل تنطبع في نفسه الصالحة في عين ا

، فىىال شىىك أن التربيَىىة (61 " )وإحساسىىه صىىورته القوليَّىىة والفعليَّىىة مىىن حيىىث يىىدري أو ال يىىدري

ه بالقدوا الحسنة قد تكون أبلغ من التعليم وغيرها من الوسائل، ألن األخىذ بالشىيء عمليًّىا والتمسىك بى

أكثر إقناًعا للمتعلم من الحديث عنه والثناء عليه، فمجىرد العمىل بىالخير، يحصىل قناعىة عنىد الطالىب 

 .أو الولد بصالحية هذا الخير، وهذا واقع ومشاهد وملموس في حياا الناس والمجتمع
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 : الموعظة -6

ف عيسى  د التىذكير والنصى ، وبيىان الحىق والمصىلحة، بقصى"الموعظة بأنهىا ( ه 6240)عرَّ

، ومىن الىوعح التعريىف بىالخلق (11 " )أن نجنب المنصوح الضرر، وندلّه على ما يحقق سعادته

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ : )...الفاضل، والحث على امتثاله، وبيان الخلق السي ، والتنفير منه، قال تعىالى

ة ، وهىىىىو مىىىىن أهىىىىم وسىىىىائل التربيَىىىى[22: النسىىىىاء( ]ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

إن أسىىلوب ( هىى 6266)المىىؤثرا فىىي إعىىداد الطالىىب خلقيًّىىا واجتماعيًّىىا، ويؤيىىد ذلىىك مىىا قالىىه القاضىىي 

من أوسع أساليب التربيَة انتشاًرا، ومن أكثرهىا تغطيىة للمواقىف التربويَّىة؛ فىال يكىاد يخلىو " الموعظة

سىتغني عىن ذلىك موقف تربوي من المواعح والنصائ  واإلرشادات التي توجىه للمتىربين، وال يكىاد ي

، وقد استخد  القرنن الكريم هذا األسلوب في مواضىع عىدا، (616 " )األسلوب مرٍب من المربين

ۆ ۆ ۈ : )، وقوله تعىالى[90: النحل( ]چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ: )منها قول هللا تعالى

تكرر ذكر ، وي[21: النساء( ]وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئ وئۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

الموعظة والنصيحة في القرنن الكىريم، والسىنة المطهىرا، باعتبىار أنهمىا مىن أهىم وسىائل تنميَىة القىيم 

 [.22: الذاريات( ]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ: )األخالقيَّة وتكوينها، وكثيًرا ما يأمر القرنن بالتذكير فيقول

اإلنسىان الىذي وحتى تكون الموعظة ذات أثىر بىالغ فىي الىنفس؛ علىى الىواعح أن يراعىي حىال 

يعظىىه، وأن يتخيىىر الموعظىىة التىىي تناسىىب عمىىره، وأن ال يطيىىل فىىي الموعظىىة، وأن يكىىون صىىادقًا 

ومخلًصا ب في موعظته؛لذا فالموعظة الحسنة من األساليب الهامة في غرس وتنميَة القيم األخالقيَّىة 

 .فس البشريَّةلدى الفرد؛ لكونها من األساليب التربويَّة ذات التأثير الفعَّال في الن

ة -5  : القِصَّ

ة من أكثر األساليب فاعليَّىة فىي تنميَىة القىيم األخالقيَّىة لىدى الفىرد؛ باعتبارهىا  يعد أسلوب القِصَّ

تجمىىع بىىين مميىىزات كثيىىرا مىىن األسىىاليب األخىىرى، ك برازهىىا للقىىدوا الحسىىنة، والىىدعوا للتمثىىل بهىىا، 

ىة، والترغيىب فىي االلتىزا  والتحذير من محاكاا األفعال السيئة الصىادرا مىن بعىض شخ صىيات القِصَّ

بىأن (  6992)بقيم الفضيلة، والترهيب من الوقوع في اآلثىا  والشىرور، ويؤيىد ذلىك مىا قالىه شىحادا 

ة  من الطرق واألساليب المحببة في تعليم المتعلمين، ونشر الوعي اإلسالمي، لما لها مىن نثىار "القِصَّ

" ذي المغىىزى الىىديني والتعليمىىي والخلقىىي والسىىلوكي خلقيَّىىة وسىىلوكيَّة نبيلىىة، خاصىىة فىىي القصىىن

ة أجدى نفًعا وأكثر فائدا من أساليب التلقين واإللقاء نظًرا لما جبلت عليه نفىوس (26 ) ، لذا فالقِصَّ

 .األطفال والبالغين والراشدين من ميل إلى سماع الحكاية واإلصغاء إلى رواية القصن والحكايات

ة في غرس القيم األخالقيَّة لدى الطىالب، لىذا علىى المعلمىين وعليه يتض  أهميَّة أسلوب ا لقِصَّ

والمربين االلتفات إلى هذا األسلوب لما له من فاعليَّة تجذب أذهان الطالب، وتنمي في نفوسهم القىيم 

 .السليمة

 : الترغيب والترهيب -3

إلى شيء ما وهو أسلوب يتفق مع طبيعة اإلنسان، وفي أي مجتمع؛ألن الفرد إذا استثير شوقه 

زاد اهتمامه به، فسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يمأل حياته أهميَّة وعمىاًل وتعلقًىا بمىا تشىوق 

إليه، ورغبة في الحصول عليه، وفي المقابل ف ن الخوف من شيء والتنفير منه، يجعل الفىرد يهابىه، 

 .ويبتعد عنه

وإلىىى كيفيَّىىة اسىىتخدامه بمىىا يحقىىق  وقىىد أشىىار القىىران الكىىريم إلىىى أسىىلوب الترغيىىب والترهيىىب؛

الغرض منىه، ونلمى  فىي هىذه اآليَّىة الكريمىة الترغيىب الىذي يثيىر الرجىاء فىي الىنفس، ويىدفع اليىأس، 

يرسىل السىماء علىيكم مىدرارا ٱ وئ وئ وئإنىه : )ويجدد األمل، ويثير التطلىع إلىى األفضىل، قىال تعىالى
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، واسىىتخد  أسىىلوب [66-60: نىىوح(]راويمىىددكم بىىأموال وبنىىين ويجعىىل لكىىم جنىىاب ويجعىىل لكىىم أنهىىا

 [.16-10: غافر( ]ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ)الترهيب 

ويعد أسلوب الترغيب والترهيب مىن أكثىر األسىاليب فاعليَّىة فىي مجىال تنميَىة القىيم األخالقيَّىة؛ 

نعىيم والرفاهيَّىة وحسىن البقىاء، لكونه يتمشىى مىع مىا فطىر هللا عليىه اإلنسىان مىن الرغبىة فىي اللىذا وال

 .والرهبة من األلم والشقاء وسوء المصير

أنه ال يمكن للمربي أن يستغني عىن أسىلوب الثىواب والعقىاب، لمىا ( ه 6240المزين، )ويرى 

له من أهميَّة كبرى غرس القيم األخالقيَّة وترسيخها في نفوس الىنفء، فتشىجيع الطالىب علىى سىلوك 

 .ك سي ، يربي النفس على مكار  األخالق وينمي فعل الخير لدى النفءحسن، وتأنيبه على سلو

ويتض  مما سىبق أن األسىاليب التىي يمكىن بهىا تنميَىة وغىرس القىيم األخالقيَّىة ال تقتصىر علىى 

طريقىىة دون األخىىىرى، وإنمىىىا هنىىاك العديىىىد مىىىن األسىىاليب التىىىي يمكىىىن اسىىتخدامها فىىىي تنميَىىىة القىىىيم 

لمعلىم أن يلىم بهىا، فىالمعلم النىاج  هىو الىذي يسىتطيع أن يسىتعمل األسىلوب األخالقيَّة؛ لذا يجب على ا

األمثل في الموقف المناسىب، ليسىتغل مالحظىة المتعلمىين للموقىف وانتبىاههم لىه، فيقىو  بغىرس القىيم 

الجميلة واألخالق الحميدا في نفوسهم، وأن يدرك أهميَّىة كىل أسىلوب فىي تنميَىة القىيم األخالقيَّىة التىي 

وك الفرد وتوجهه، ويمكن القول إن هذا التعدد في أساليب تنميَة القيم األخالقيَّىة يرجىع إلىى تضبط سل

 : عدد من األمور؛ منها

 أن القيم األخالقيَّة كثيرا، وبالتالي فتنميتها ال تقتصر على طريقة واحدا. 

 ليب اختالف خصائن نمىو المىتعلم فىي مراحىل النمىو المختلفىة، لىذلك كىان البىد مىن تعىدد أسىا

 .تنميَة القيم األخالقيَّة

 : الحـديث: ثالثا  

 : تعريف علم الحديث ونشأته

، حيث كان يتلىو علىيهم القىرنن الكىريم ويحىدثهم بغيىر نشأ هذا العلم الجليل في حياا الرسول 

القىرنن، فكىىانوا ينقلىون عنىىه، والقليىل مىىنهم يكتىىب؛ فنهىاهم فىىي أول األمىر عىىن الكتابىة لكىىي ال يخىىتلط 

بالقرنن الكىريم، ثىم أذن لهىم بعىد ذلىك لكىي يىتم حفىح السىنة ويُعمىل بهىا،  -ليه الصالا والسال ع -قوله

هىو ( "ه 6496)فهي المفسر والمبين للقرنن الكريم، وكان الحفح في بداية األمر كما ذكر ابن األثير

حفىىح الصىىدور دون السىىطور، فلمىىا كثىىرت الفتوحىىات فىىي عهىىد الخلفىىاء، ومىىات كثيىىر مىىن الصىىحابة، 

وانتشر العلم في األمصار، ودخل فىي هىذا الىدين طوائىف كثيىرا مختلفىة مشىاربها، ومقاصىدها، وبىدأ 

 (.49 " )الكذب والوضع في الحديث، كانت هنا بدايَة الجمع والتأليف والكتابة

فقامت حركة تدوين الحديث الشىريف، منىذ ذلىك الحىين فقىيَّض هللا لهىذا الىدين والعلىم الشىريف 

روا أنفسهم وبذلوا الوقت والجهد والمال في خدمىة السىنة المطهىرا جمًعىا وترتيبًىا علماء عظماء، سخَّ 

وتنقيًحا، وكان أول تدوين للحديث الشريف فىي عصىر الخليفىة عمىر بىن عبىد العزيىز، حيىث اكتملىت 

علو  الحديث في عصره، وخضعت لضوابط وضعها علماسه، فتوّسىعوا فىي الجىرح والتعىديل، ونقىد 

هى ، 26الجىامع المسىند لسىفيان الثىوري )ذلىك، وكىان مىن أبىرز تىهليف هىذه المرحلىة  الرجال وما إلى

 (.ه 91والجامع المسند لسفيان بن عيينة 

 : األهداف العامة لتدريس الحديث في المرحلة المتوسطة

يتبين لنا من خالل طبيعة الحديث الشريف أنه منهج تربىوي عظىيم، ملىيء بالقواعىد والمبىاد  

ثبتت أنها صالحة لكل زمان ومكان لتربيَىة الفىرد والمجتمىع والرقىي بىه إلىى أفضىل حيىاا والقيم التي أ

وأحسن تعامل، ولذا كانت مادا الحديث الشريف في المراحىل التعليميَّىة إحىدى المىواد األساسىيَّة التىي 
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لمىا تتميىز بىه  يرتكز عليها النظا  التعليمي، في تحقيق العديد من األهداف التعليميَّة والتربويَّة؛ وذلىك

صلى هللا  -هذه المادا من طبيعة تختن بها عن سائر المواد، إذ يتناول مضمونها أحاديث رسول هللا

، وقد نصت وثيقة منهج مواد العلو  الشرعيَّة للمرحلتين االبتدائيَّة والمتوسطة في التعليم -عليه وسلم

ن األهىىداف العامىىة لتىىدريس مىىادا علىىى عىىدد مىى( 640  -هىى 6261)العىىا  بىىوزارا التربيَىىة والتعلىىيم 

 : الحديث في المرحلة المتوسطة؛ وهي على النحو التالي

 أن يعرف الطالب أهميَّة الحديث النبوي وخصائصه. 

 أن يحفح الطالب عدًدا مناسبًا من األحاديث المقررا. 

 أن يتربى الطالب على تقوى هللا ومحبته وخشيته وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

 وتوقيره والتأسي به -صلى هللا عليه وسلم -أن يتربى الطالب على محبة النبي. 

  أن يتربى الطالب على االقتداء بالسلف الصال. 

 أن ينمو إحساس الطالب بعظمة هذا الدين وشموله وكماله. 

  أن يحر  الطالب على التنافس في العلم النافع والعمل الصال. 

 واألمىىر بىىالمعروف والنهىىي عىىن المنكىىر، بىىالرفق -تعىىالى -ى هللاأن ينشىىأ الطالىىب علىىى الىىدعوا إلىى ،

 .واللين

 أن يوازن الطالب بين عملي الدنيا واآلخرا. 

 أن يعرف الطالب بعض األذكار الشرعيَّة، ويعتاد على التزامها. 

 أن يعتاد الطالب التحلي باألخالق الفاضلة واالبتعاد عن األخالق الرذيلة. 

 لتأدب باآلداب الشرعيَّة في تعامله مع اآلخرينأن يتربى الطالب على ا. 

 أن يستشعر الطالب أهميَّة مرحلة البلو  وما يترتب عليها من التزامات. 

 أن يحر  الطالب على ما فيه حفح روحه وبدنه وتقويته. 

 أن يعتاد الطالب المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 

 تقاليد المخالفة للشرعأن يبتعد الطالب عن التأثر بالعادات وال. 

 أن يحذر الطالب دواعي الوقوع في الفاحشة. 

وزارا )بينمىىا تمثلىىت أهىىداف تىىدريس الحىىديث فىىي الصىىف األول المتوسىىط؛ علىىى النحىىو التىىالي 

 (.646  -ه 6261)، (التربيَة والتعليم

 أن يتعلم الطالب ثمانية وثالثين حديثًا من األحاديث النبويَّة. 

 ا من األحاديث المقرراأن يحفح الطالب عشر. 

 ويعرف منزلته في التشريع-صلى هللا عليه وسلم -أن يحب الطالب حديث الرسول ،. 

 ويتربى على محبته واالقتداء به-صلى هللا عليه وسلم -أن يعرف الطالب فضل رسول هللا ،. 

 بأمته وشفقته عليهم -صلى هللا عليه وسلم -أن يستنتج الطالب عناية الرسول. 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                               مجلة البحث العلمى فى التربية

 

537 

  صلى هللا عليىه وسىلم -، الذين حملوا حديث الرسول-رضي هللا عنهم -الطالب الصحابةأن يحب- 

 .وبلَّغوه، ويتأسى بهم

 أن يفهم الطالب معنى الحديث النبوي، ويستنبط الفوائد منه. 

 أن تنمو لدى الطالب القدرا على حل المشكالت في ضوء األحاديث. 

 حسان في الطاعاتأن يتربى الطالب على االهتما  بالشعائر واإل. 

 أن يتحلى الطالب بالصبر، ويعرف منزلة الشكر. 

 أن يستشعر الطالب أهميَّة بعض األذكار الشرعيَّة، ويعتاد المحافظة عليها. 

 أن يتربى الطالب على العفة والحياء. 

  أن يحر  الطالب على صلة األرحا. 

  بحقوقها أن يستشعر الطالب معنى األخوا اإلسالميَّة، ويحر  على القيا. 

 أن يحسن الطالب اختيار الصحبة الصالحة، ويعرف ما لها وما عليها من الحقوق. 

 أن يبتعد الطالب عن النفاق وسوء األخالق. 

 : مقرر الحديث في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة

د مقىىرر الحىىديث حرصىىت وزارا التربيَىىة والتعلىىيم فىىي المملكىىة العربيَّىىة السىىعوديَّة علىىى اعتمىىا

كمىىادا أساسىىيَّة فىىي مراحىىل التعلىىيم العىىا ، ابتىىداًء مىىن المرحلىىة الُعليىىا فىىي المرحلىىة االبتدائيَّىىة وانتهىىاًء 

بالصىىف الثالىىث مىىن المرحلىىة الثانويَّىىة، ويىىتم تىىدريس مىىادا الحىىديث للمرحلىىة المتوسىىطة بواقىىع حصىىة 

 : واحدا في األسبوع كما يوضحه الجدول التالي

-6242الخطة الدِّراَسيَّة للمرحلة المتوسطة في المملكة العربيَّة السعوديَّة لعا يبين ( 6)جدول 

 ه 6242

 

 المواد الدِّراَسيَّة

 عدد الحصن

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 2 2 2 القرنن الكريم وتفسيره

 6 6 6 الحديث

 6 6 6 الفقه

 6 6 6 التوحيد

 2 2 2 لغتي الخالدا

 4 4 4 ت االجتماعيَّة والوطنيَّةالدِّراَسا

 2 2 2 الرياضيات

 2 2 2 العلو 

 6 6 6 التربيَة الفنيَّة والمهنيَّة
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 المواد الدِّراَسيَّة

 عدد الحصن

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 6 6 6 التربيَة البدنيَّة

 2 2 2 اللغة اإلنجليزيَّة

 6 6 6 الحاسب اآللي

 42 42 42 المجموع العا 

حىديث للصىف األول بالنظر إلى الجدول السابق يتض  أن الوقت المخصن لتىدريس مقىرر ال

( ٪62.16)من مجموع الحصن الدِّراَسيَّة للصف، بينما تمثل نسبة ( ٪6.12)المتوسط يمثل نسبة 

مىن مجمىوع الحصىن الدِّراَسىىيَّة للعلىو  الشىرعيَّة؛ وعلىىى الىرغم بىأن هىذه النسىىبة تمثىل قىدًرا مالئًمىىا 

ا فىي نصىيب مقىرر الحىديث فىي بتكاملها مع بقيَّة مواد العلىو  األخىرى، إال أن هنىاك قصىوًرا واضىحً 

الصف األول المتوسط؛ حيث بلغ نصيب الحديث حصة واحدا من حصن الجدول الدِّراَسىي، وهىذا 

ال يتناسب مع أهميَّة ومكانىة الحىديث الشىريف، وأثىره المباشىر فىي تغييىر السىلوك، وتوجيىه الطىالب 

اته الِخلقيَّىة والُخلقيَّىة، ولىذا كىان وصحابته الكرا ، فىي أقوالىه وأفعالىه وصىف لالقتداء برسولنا محمد 

مىىن الواجىىب االعتنىىاء بهىىذا المقىىرر مىىن حيىىث الكىىم فىىي عىىدد الحصىىن الدِّراَسىىيَّة، وكىىذلك فىىي عىىدد 

الموضىىوعات وانتقىىاء األحاديىىث التىىي تتناسىىب مىىع المرحلىىة العمريَّىىة التىىي يمىىر بهىىا طالىىب المرحلىىة 

 .المتوسطة

درًسىىا، ( 66)ات، موزعىة علىى اثنىي عشىر وحىىد( 2)وأمىا موضىوعات المقىرر فعىددها أربىع 

 : صفحة، كما يوضحه الجدول التالي( 12)وعدد صفحات المقرر أربع وسبعون 

وفقًا ( الفصل األول)يبين توزيع صفحات مقرر الحديث للصف األول المتوسط ( 6)جدول  

 لموضوعاته

 الموضوع الوحدا الفصل
 الدروس

عدد 

 الصفحات
 النسبة

 ا
ي
َس
را

ِّ لد
 ا
ل
ص

لف
ا

ل
ألو

 

 

 عناية الرسول 

 بأمته

على هداية  حر  الرسول 

 الناس
 ٪2.02 4 األول

 ٪2.02 4 الثاني بتعليم أمته عنايَة الرسول 

 ٪2.20 2 الثالث على أمته شفقة الرسول 

 

 الصبر والشكر

 ٪2.02 4 الرابع حقيقة الشكر

 ٪2.02 4 الخامس الصبر على الطاعة

 ٪2.02 4 السادس الصبر على المصائب

 

 

 األذكار

 ٪2.02 4 السابع فضل الحمد والتسبي 

 ٪2.02 4 الثامن أذكار الصباح والمساء

 ٪2.02 4 التاسع فضل التوبة واالستغفار

 ٪2.20 2 العاشر أثر الصحبةالصحبة وحسن 
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الحادي  الجليس الصال  الخلق

 عشر
4 2.02٪ 

 ٪2.02 4 الثاني عشر حسن الخلق

بالنظر إلى الجدول السابق يتبىين أن المقىرر الدِّراِسىي يحقىق التىوازن فىي صىفحاته والتكامىل و

صفحة من بداية المقرر كانت مقدمىة عىن الحىديث ( 61)في موضوعاته؛ إذا عرفنا أن ثماني عشرا 

 .وأهميته، وتوزيع للموضوعات، وتعريفات لرواا األحاديث

 : فروض الدِّراَسة

ري للدراسىىة الحاليَّىىة، واسىىتناًدا لمىىا أسىىفرت عنىىه نتىىائج الدِّراَسىىات فىىي ضىىوء التصىىور النظىى

 : السابقة؛ يمكن صو  فروض الدِّراَسة على النحو التالي

بين متوسط درجىات طىالب ( 0،02 <&)توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة  .6

األخالقيَّىة الفرديَّىة لصىال  المجموعة التجريبيَّة والمجموعة الضابطة علىى مقيىاس تنميَىة القىيم 

 .المجموعة التجريبيَّة، كما يقيسه التطبيق البعدي للمقياس

بىىين متوسىىطي درجىىات ( 0،02 <&)توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة عنىىد مسىىتوى داللىىة  .6

البعىدي علىى مقيىىاس تنميَىة القىيم األخالقيَّىىة / طىالب المجموعىة التجريبيَّىىة فىي التطبيقىين القبلىىي

 .كما يقيسه التطبيق البعدي للمقياس الفرديَّة،

بىىين متوسىىطي درجىىات ( 0،02 <&)توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة عنىىد مسىىتوى داللىىة  .4

البعىىدي علىىى مقيىاس تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة / طىالب المجموعىىة الضىىابطة فىىي التطبيقىين القبلىىي

 .الفرديَّة، كما يقيسه التطبيق البعدي للمقياس

 : راءاتهامنهجية الدراسة وإج

السىىتخال  القىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة مىىن الموضىىوعات : المىىنهج الوصىىفي التحليلىىي :منننهج الدراسننة

: المختارا عن طريق تحليل محتوى مقرر الحديث للصف األول المتوسىط، و المىنهج شىبه التجريبىي

قيَّة الفرديَّة لعينىة لدراسة فاعليَّة األسلوب القصصي في تدريس مقرر الحديث على تنميَة القيم األخال

 .الدِّراَسة

يتكون مجتمع الدِّراَسة من جميع طالب الصف األول متوسط؛ بمحافظة وادي : مجتمع الدِّراَسة

الدواسر في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويقدر عددهم حسب الكراس اإلحصائي الصادر من إدارا 

طالبًا؛ ينتمون إلى ( 124)ثالثة وأربعين بنحو ثمان مئة و( ه 6242)تعليم وادي الدواسر عا  

 : مدرسة متوسطة كما هو موض ي بالجدول التالي( 62)خمس وعشرين 

 *يبين عدد الطالب والمدارس المتوسطة( 4)جدول 

 عدد طالب الصف األول متوسط عدد المدارس المتوسطة  

 124 62 المجموع

الكىىىىراس اإلحصىىىىائي الصىىىىادر عىىىىا  : إدارا التربيَىىىىة والتعلىىىىيم بمحافظىىىىة وادي الدواسىىىىر* 

 (. ه 6242)
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 : عينة الدِّراَسة

تمثلت عينة الدِّراَسة من مجموعتين متكافئتين من طالب الصف األول المتوسط، تم اختيارها 

، وقىد مىر اختيىار العينىة (Multi-stage Sample)بالطريقىة العشىوائيَّة العنقوديَّىة متعىددا المراحىل 

 : بعدا مراحل كما يلي

 االختيار العشوائي لقطاع من قطاعات إدارا التربيَىة والتعلىيم بمحافظىة وادي : حلة األولىالمر

قطاًعىىا، وقىىد وقىع االختيىىار بطريقىة عشىىوائيَّة علىىى ( 66)الدواسىر، والبىىالغ عىددها أحىىد عشىر 

 .قطاع اللدا 

 ابعىىة لهىىذا االختيىىار العشىىوائي لمدرسىىة مىىن المىىدارس المتوسىىطة الحكوميَّىىة الت: المرحلىىة الثانيَّىىة

مىدارس، وقىد وقىع االختيىار العشىوائي علىى متوسىطة مجمىع ( 2)القطاع والبالغ عىددها أربىع 

 .الملك فيصل التعليمي

 االختيار العشىوائي لفصىلين مىن الصىف األول المتوسىط بالطريقىة العشىوائيَّة؛ : المرحلة الثالثة

طة، وقد وقع االختيىار علىى أحدهما يمثل المجموعة التجريبيَّة، واآلخر يمثل المجموعة الضاب

( أ)طالبًىا، بينمىا فصىل ( 62)ليمثل المجموعة التجريبيَّة، وعىددهم سىتة وعشىرون ( ب)فصل 

طالبًىىا، وبىىذلك بلىىغ عىىدد طىىالب ( 62)سىىيمثل المجموعىىة الضىىابطة، وعىىددهم سىىتة وعشىىرون 

 : ليطالبًا يتوزعون على مجموعتين كما يتض  من الجدول التا( 26)العينة اثنين وخمسين 

 يبين توزيع عينة الدِّراَسة على المجموعتين التجريبيَّة والضابطة( 2)جدول 

 طريقة التدريس عدد الطالب الفصل المجموعة 

 الطريقة التقليديَّة 62 أول أ الضابطة

 األسلوب القصصي 62 أول ب التجريبيَّة

 طالب ًا 26 المجموع

: متغيرات الدِّراَسة

  

 : راَسة في اآلتيتتمثل متغيرات الدِّ 

 .األسلوب القصصي: ويشمل( التجريبي)المتغير المستقل  -أ 

الصىىبر )تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة فىىي الوحىىدات المختىىارا : المتغيىىر التىىابع ويتمثىىل فىىي -ب 

 .لدى طالب الصف األول المتوسط( والشكر، واألذكار

جريبيَّىىة والضىىابطة؛ قىىا  الباحىىث لزيىىادا تكىىافؤ طىىالب المجمىىوعتين الت: المتغيىىرات الخارجيَّىىة -  

باإلضافة للعشوائيَّة فىي االختيىار والتعيىين الىذي مىن شىأنه أن يحقىق التكىافؤ بىين المجمىوعتين 

 : بالتثبت من وجود التكافؤ من خالل ضبط المتغيرات، وتوضي  ذلك كما يلي

ة قا  الباحث باالطالع على سجل أعمار طالب المجموعتين التجريبيَّ : العمر الزمني .6

المدرسي، للتأكد من عد  وجود فروق في العمر، وجاءت ( نور)والضابطة في برنامج 

عاًما تقريًبا، وهذا مؤشر إيجابي لتكافؤ ( 64-66)النتيجة أن أعمارهم تتراوح بين 

 . المجموعتين من حيث العمر الزمني
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كافؤ المجموعتين اطَّلع الباحث على نتائج الطالب لدى إدارا المدرسة، وت: التحصيل السابق .6

في درجات التحصيل السابق، وتجاوزهم الختبارات مقرر الحديث للصف السادس االبتدائي 

 .مما يطمئن الباحث على تكافؤ المجموعتين في القياس

اتض  أن جميع الطالب في المجموعتين من حيٍّ واحد : المستوى االقتصادي واالجتماعي .4

االجتماعي واالقتصادي، مما يعزز من تكافؤ وهو حي اللدا ، ومتقاربون في المستوى 

 .المجموعتين

معلم العلو  الشرعيَّة بالمتوسطة والذي يقو  بتدريس مقرر : معلم المادا والخبرا السابقة .2

سنوات ومؤهَلي تربويًّا ( 60)الحديث للصف األول المتوسط يتمتع بخبرا تدريسيَّة تبلغ عشر 

 .ة ذات العالقة بتدريس المادافي الشريعة وعدد من الدورات التدريبيَّ 

استمرت عمليَّة التدريس ستة أسابيع بمعدل حصة واحدا في األسبوع لكل : المّدا التدريسيَّة .2

 .من المجموعتين التجريبيَّة والضابطة

لتحقيق أهداف الدِّراَسة واإلجابة على تساسالتها، استُخلصت القيم األخالقيَّة الفرديَّة  :أدوات الدِّراَسة

ن مقرر الحديث للصف األول المتوسط في الوحدات المختارا، وبنيت بصيغة تقديميَّة، كما بُني م

مقياس لمدى تنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة لدى الطالب، وتطلب بناء أدوات الدِّراَسة وفق الخطوات 

 : التالية

 : تحديد الموضوعات التي ستُدرَّس باستخدام األسلوب القصصي -أ 

د للفصىىل الدِّراَسىىي )ِت الموضىىوعاُت المختىىارا مىىن مقىىرر الحىىديث للصىىف األول المتوسىىط ُحىىدِّ

التىىي تتوافىىىق مىىع الخطىىىة الدِّراَسىىيَّة للمقىىىرر، المتزامنىىة مىىىع فتىىرا تطبيىىىق ( هىى 6242/6242األول 

 : بمعدل ثالثة دروس للوحدا( الصبر والشكر، األذكار)الدِّراَسة؛ فوقع االختيار على وحدتي 

 (.42 : )حقيقة الشكر: ولالدرس األ 

 (.41 : )فضل الحمد والتسبي : الدرس الثاني 

 (.20 : )الصبر على المصائب: الدرس الثالث 

 (.21 : )فضل الحمد والتسبي : الدرس الرابع 

 (.26 : )أهميَّة أذكار الصباح والمساء: الدرس الخامس 

 (.22 : )أهميَّة التوبة واالستغفار: الدرس السادس 

 : األخالقيَّة الفرديَّة قائمة القيم -ب 

 : استخلن الباحث القيم األخالقيَّة الفرديَّة من مقرر الحديث وفق الخطوات التالية

 الرجوع إلى الكتب والدِّراَسات السابقة المتعلقة بالقيم األخالقيَّة الفرديَّة. 

 الرجوع إلى األهداف العامة والخاصة في تدريس مقرر الحديث للصف األول المتوسط. 

 تحليل محتوى الموضوعات المختارا؛ المقررا في الصف األول متوسط في هذه الدِّراَسة. 

  تحديىىد القىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة بصىىورتها األوليَّىىة؛ بواسىىطة الباحىىث وزميىىل نخىىر فىىي مجىىال

قيمىىة أخالقيَّىىة ( 26)تىىدريس العلىىو  الشىىرعيَّة، ورصىىدها فىىي قائمىىة ضىىمت اثنتىىين وخمسىىين 

 .فرديَّة
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 لقائمىة علىى عىدد مىن المحكمىين وذوي الخبىرا واالختصىا ، ألخىذ نرائهىم وإبىداء عرض ا

وجهة نظرهم مىن حيىث وضىوح القيمىة، وداللىة االنتمىاء واألهميَّىة، مىع إتاحىة الفرصىة لهىم 

 .باإلضافة أو التعديل

  فرز نراء المحكمين، وتسجيل المالحظات، والتعديل على القائمة، بحيث احتوت القائمىة فىي

 .قيمة أخالقيَّة فرديَّة( 26)النهائيَّة على اثنتين وخمسين  صورتها

 : الصيغة التقديميَّة المقترحة للموضوعات المختارة باألسلوب القصصي -ج 

قا  الباحث ب عادا صىياغة الموضىوعات المختىارا، باألسىلوب القصصىي، مىن محتىوى مقىرر 

  : خطوات التاليَة، وذلك وفق ال(ه 6242/6242)الحديث للصف األول المتوسط طبعة 

 : بناء صيغة قصصيَّة للموضوعات المختارة -أ 

قا  الباحث ب عداد صيغة قصصىيَّة للموضىوعات المختىارا مقسىمة علىى سىتة دروس؛ وقىد تىم 

 : فيها مراعاا ما يلي

 .تنوع المعلومات ومناسبتها للفئة العمريَّة للطالب -

 . ربطها بموضوعات المقرر -

 .ة وتسلسلها والتوجيه السليمالواقعيَّة في أحداث القِصَّ  -

ة -  .التفاعل الصادق مع أحداث القِصَّ

 .عرضها بأسلوب قصصي سهل وممتع -

 : عرض الصيغة التقديميَّة المقترحة على مجموعة من المحكمين -ب 

قىىا  الباحىىىث بعىىرض الصىىىيغة التقديميَّىىىة المقترحىىة علىىىى مجموعىىىة مىىن المحكمىىىين مىىىن ذوي 

لتىدريس، واالختصىا  بىاألدب والبالغىة وتىدريس اللغىة االختصا  والخبرا في المنىاهج وطىرق ا

بنىًدا فىي ثالثىة محىاور، تتطلىب ( 62)العربيَّة، وتمثل التحكيم وفق استمارا ضىمت خمسىة وعشىرين 

. بدرجة متوسطة. بدرجة كبيرا)أما  كل بند، وفق سلم التقدير الثالثي ( √)من المحكم وضع عالمة 

ى قراءته المسبقة للصيغة التقديميَّىة المقترحىة، كمىا تىم وضىع ويختار المحكم بناء عل( بدرجة ضعيفة

أنموذ  لكتابة التعديالت المقترحىة، وقىا  الباحىث بتعىديل بعىض الصىياغات فىي المحتىوى وفىق نراء 

 .المحكمين

وقد أظهرت النتائج ارتفاع درجة اتفاق المحكمىين علىى صىالحيَّة الصىيغة التقديميَّىة المقترحىة 

الالزمىىة، واسىىتفاد الباحىىث مىن الملحوظىىات؛ حيىىث أُجريىىت التعىىديالت واإلضىىافات  واسىتيفائها للبنىىود

الالزمىىة بنىىاء علىىى نتىىائج إجابىىات المحكمىىين، حتىىى خرجىىت الصىىيغة التقديميَّىىة المقترحىىة بصىىورتها 

 .النهائيَّة، مما يمهد للتجربة في الدِّراَسة الحاليَّة

 : وضع أهداف الدرس لكل المواضيع المختارة -ج 

لباحث بوضع أهداف سلوكيَّة للموضوعات المختارا توض  للطالب نواتج التعلم المتوقىع قا  ا

من الطالب أن يتعلمهىا، ومشىتقة مىن األهىداف العامىة لتىدريس مقىرر الحىديث للصىف األول متوسىط 

 .ومبنيَّة على األهداف العامة لتدريس مقرر الحديث في المرحلة المتوسطة
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 : رس للموضوعات المختارةتصميم أنشطة تعليميَّة لكل د -د 

قا  الباحث بتصميم نشاط لكل درس تتنوع بين أسئلة مقاليَّة وموضوعيَّة؛ الهىدف منهىا تعزيىز 

 .وتعميق ما تعلمه الطالب من معلومات وقيم وحقائق ومهارات

 : مقياس القيم األخالقيَّة الفرديَّة -د

كىأداا تناسىب طبيعىة الدِّراَسىة ( يًّىا، بعىديًّاقبل)لإلجابىة عىن أسىئلة الدِّراَسىة، أعىّد الباحىث مقياًسىا 

سىؤااًل مىن نىوع االختيىار مىن متعىدد، ( 26)وتحقق أهىدافها، واشىتمل المقيىاس علىى اثنىين وخمسىين 

 : وراعى الباحث في إعداد المقياس الخطوات التالية

 قا  الباحث ببناء مقياس يهدف إلى تقدير مدى تنميَة القيم:  تحديد الهدف من المقياس .6

األخالقيَّة الفرديَّة لدى طالب الصف األول المتوسط، الواردا في محتوى مقرر الحديث؛ 

وذلك قبل تدريسهم باألسلوب القصصي وبعده ( الصبر والشكر، واألذكار)للوحدات المختارا 

التذكر والفهم : ؛ للتعرف على مدى تحقيق الطالب لألهداف السلوكيَّة في مستوياتها

ورفاقه لألهداف المعرفيَّة؛ ويقصد بكل ( BLOOM)سب تصنيف بلو  والتطبيق، وذلك ح

 (:  6996عميرا، )مستوى ما يأتي 

 قدرا الطالب على استدعاء واسترجاع المعلومات: مستوى التذكر. 

 قىىدرا الطالىىب علىىى معرفىىة وفهىىم مىىا تعنيىىه المعلومىىات التىىي تعىىرض عليىىه، : مسىىتوى الفهىىم

 .  الذي يختلف عن األسلوب الذي تلقاه أثناء الدِّراَسةويستطيع أن يعبر عنها بأسلوبه الخا

 قدرا الطالب علىى اسىتخدا  وتطبيىق مىا درسىه مىن معلومىات، فىي مواقىف : مستوى التطبيق

 .جديدا، تختلف عن تلك التي تمَّ فيها معرفة المعلومات أثناء دراسته

عيَّة، التي تتكون من تمت كتابة البنود على نمط االختبارات الموضو:  كتابة بنود المقياس .6

أسئلة مغلقة إجاباتها الصحيحة محددا ال خالف حولها، وقا  الباحث بوضع أربعة بدائل 

لكل سؤال، حيث إن زيادا عدد البدائل يقلل من التخمين الذي يعدُّ عيبًا في ( إجابات)

 .االختبارات الموضوعيَّة

 : لنقاط التاليةراعى الباحث عند وضع التعليمات ا: وضع تعليمات للمقياس .4

 وضوح التعليمات؛ حيث صيغت بعبارات قصيرا، وبلغة سهلة، ومناسبة للطالب. 

  اشتملت التعليمىات علىى توضىي  الغىرض مىن المقيىاس، والىزمن المحىدد لىه، وطريقىة تسىجيل

اإلجابة مع وضع مثال لىذلك، والدرجىة المخصصىة للمقيىاس، باإلضىافة إلىى تخصىين مكىان 

 .لتسجيل البيانات

يستند مقياس التقدير الكمي على رصد درجة لكل بند، ليكون إجمالي : س تقدير للمقياسمقيا .2

درجة ( 6)درجة، واإلجابة الصحيحة يُعطى عليها ( 26)درجات المقياس اثنتين وخمسين 

 : واحدا، والخطأ يُعطى صفًرا، مقسمة على أبعاد المقياس؛ على النحو التالي

 (.درجة 61صفر إلى )من  بعد التذكر، وفيه تتراوح الدرجة 

  (.درجة 61صفر إلى )بعد الفهم، وفيه تتراوح الدرجة من 

  (.درجة 61صفر إلى )بعد التطبيق، وفيه تتراوح الدرجة من 

كمىىا قىىا  الباحىىث بوضىىع مفتىىاح لإلجابىىة الصىىحيحة عىىن بنىىود المقيىىاس، راعىىى فيىىه الوضىىوح 

 .وسهولة االستخدا  للمصح 
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للتأكد من الصدق : لمحكمين لقياس صدقه الظاهريعرض المقياس على مجموعة من ا .2

الظاهري للمقياس، ُعرض في صورته األوليَّة على عدد من ذوي االختصا  والخبرا، من 

المختصين في العلو  الشرعيَّة، والتقويم التربوي، والمناهج وطرق التدريس، باإلضافة إلى 

أكد من وضوح بنود المقياس بعض مشرفي ومعلمي العلو  الشرعيَّة، بهدف تحكيمه والت

ومناسبتها لمستوى الطالب، وكذلك دقة صياغة البنود، وإضافة أو حذف البنود التي ال 

تتناسب مع الهدف، وشموليَّة المقياس للمعلومات التي تحقق هذا الجانب من األهداف، وقد 

ياس في فحن المحكمون االختبار وأبدوا بعض الملحوظات التي أُخذ بها عند صياغة المق

صورته النهائيَّة، وأجريت التعديالت التي رأى المحكمون عملها سواء إعادا صياغة أو 

حذف، وبهذا أصبحت بنود المقياس واضحة، وصياغتها مناسبة، وتحقق الهدف منه، وأصب  

 .بنًدا( 26)في صورته النهائيَّة مكوًنا من اثنين وخمسين 

 صدق المقياس : 

الصىىدق الىىذاتي للمقيىىاس مىىن خىىالل حسىىاب الجىىذر التربيعىىي لمعامىىل تىىم حسىىاب : الصىىدق الىىذاتي-6

 : ف ن( 0.94)الثبات، وحيث إن معامل ثبات المقياس يساوى 

 .وهذه نسبة كبيرا تدل على ارتفاع معامل صدق المقياس

 

 : صدق االتساق الداخلي للمقياس-3

االرتبىىاط بىىين قىىا  الباحىىث بحسىىاب االتسىىاق الىىداخلي للمقيىىاس عىىن طريىىق حسىىاب معىىامالت 

الدرجات التي حصىل عليهىا الطىالب عينىة الدِّراَسىة االسىتطالعيَّة فىي كىل جىزء مىن أجىزاء المقيىاس 

 : ككل، وذلك باستخدا  معامل بيرسون، ويتض  ذلك من الجدول التالي

 يبين معامل االرتباط للمستويات المعرفيَّة في المقياس( 2)جدول 

المستويات 

 المعرفيَّة

امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مع رقم البند

 االرتباط

 مستوى الداللة
 مستوى الداللة معامل االرتباط الكلي

 مستوى التذكر

6 0.280* 0.09* 

0.262** 0.00** 

6 0.624** 0.00** 

4 0.706** 0.00** 

2 0.684** 0.00** 

2 0.641** 0.00** 

2 0.571** 0.00** 

1 0.266** 0.00** 

1 0.292** 0.00** 

9 0.492** 0.06** 

60 0.663** 0.00** 

66 0.617** 0.00** 

 39.0 =  39.0 =  الثبات معامل  = الصدق معامل
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المستويات 

 المعرفيَّة

امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مع رقم البند

 االرتباط

 مستوى الداللة
 مستوى الداللة معامل االرتباط الكلي

66 0.692** 0.00** 

64 0.294* 0.01* 

62 0.675** 0.00** 

62 0.570** 0.00** 

62 0.262** 0.00** 

61 0.296** 0.00** 

61 0.222** 0.00** 

 مستوى الفهم

69 0.251* 0.096* 

0.226 0.00* 

60 0.381* 0.066* 

66 0.415** 0.00** 

66 0.336* 0.00** 

64 .4220** 0.00** 

62 .4450** 0.00** 

62 .6820** 0.00** 

62 .2790* 0.066* 

61 .2360* 0.062* 

61 0.535** 0.00** 

69 0.353* 0.062* 

40 0.339* 0.00** 

46 0.459** 0.00** 

46 .6030** 0.00** 

44 .3970** 0.00** 

42 .4250** 0.00** 

42 .4030** 0.00** 

 مستوى التطبيق

42 0.226* 0.062* 

0.261 0.00** 41 0.305* 0.061* 

41 0.289* 0.060* 
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المستويات 

 المعرفيَّة

امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مع رقم البند

 االرتباط

 مستوى الداللة
 مستوى الداللة معامل االرتباط الكلي

49 .5300** 0.00** 

20 .6030** 0.00** 

26 .3970** 0.062* 

26 .4320** 0.00** 

24 .7030** 0.00** 

22 0.242** 0.00** 

22 0.471** 0.00** 

22 0.279* 0.066* 

21 0.352* 0.069* 

21 .7810** 0.00** 

29 .2810* 0.00* 

20 .5610** 0.060** 

26 .8020** 0.00** 

26 .4500** 0.00** 

 .فأقل 0.06عبارات دالة عند مستوى **  .فأقل 0.02عبارات دالة عند مستوى * 

، وبعضىها دال عنىد (0.06)من الجدول السابق يتض  أن جميىع العبىارات دالىة عنىد مسىتوى 

فأقل، كما بلغت معامالت االرتباط الكليَّىة لبنىود مسىتويات الفهىم والتىذكر والتطبيىق ( 0.02)مستوى 

معىامالت ارتبىاط دالىة عنىد مسىتوى داللىة على التوالي، وهىي جميًعىا ( 0.261، 0.226، 0.262)

وهىىو مىىا يوضىى  أن جميىىع الفقىىرات المكونىىة للمقيىىاس تتمتىىع بدرجىىة صىىدق عاليىىة، تجعلىىه (. 0.06)

 .صالًحا للتطبيق الميداني

 : حساب معامل الثبات للمقياس-5

 : لقياس مدى ثبات المقياس استخد  الباحث طريقتين هما

قه بعد أسىبوعين، وإيجىاد معىامالت االرتبىاط بينهمىا كمىا الثبات وإعادا الثبات عن طريق تطبي

 : يوضحها الجدول التالي
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 يبين حساب ثبات المقياس في التطبيقين األول والثاني( 2)جدول 

 المستويات
معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول

 معامل ألفا كرونباخ معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات االرتباط

 0.926 0.126 0.162 61 مستوى التذكر

 0.911 0.121 0.126 61 مستوى الفهم

 0.922 0.129 0.160 61 مستوى التطبيق

 0.112 0.946 0.162 26 معامل الثبات الكلي

يتبىىين مىىن الجىىدول السىىابق أن قىىيم معامىىل الثبىىات ألبعىىاد المقيىىاس مرتفعىىة فىىي المىىرا األولىىى 

علىى التىوالي فىي ( 0.160، 0.126، 0.162)ين للتطبيق، وكذلك المىرا الثانيىة، حيىث تراوحىت بى

، كمىا بلىىغ معامىل الثبىات بعىد إعىىادا (0.162)المىرا األولىى، كمىا بلىغ معامىىل الثبىات الكلىي للمقيىاس 

، وهىي قيمىة عاليىة تىدل (0.946)، وبلغ معامل الثبات الكلي (0.129، 0.121، 0.126)التطبيق 

لميداني، كما بلغ معامل االرتبىاط بىين قىيم معامىل على ثبات المقياس التحصيلي وصالحيته للتطبيق ا

، وبلىىىغ معامىىىل االرتبىىىاط الكلىىىي (0.922، 0.911، 0.926)الثبىىىات فىىىي المىىىرتين علىىىى التىىىوالي 

(0.112.) 

 : تحديد الزمن المناسب لتطبيق المقياس -

 : استخد  الباحث لحساب الزمن المناسب لإلجابة عن بنود المقياس، المعادلة التالية

 الزمن الذي استغرقه نخر طالب+ الزمن الذي استغرقه أول طالب = لمناسب الزمن ا

6 

 : وعليه تم حساب الزمن المناسب وفقًا للمعادلة، فجاء كما يوضحه الجدول التالي

 يبين الزمن المناسب لتطبيق المقياس( 1)جدول 

 الزمن المناسب المجموع زمن نخر طالب زمن أول طالب

 ق 42 21 26 61

ر إلىىى الجىىدول السىىابق يتبىىين أن الىىزمن المناسىىب لإلجابىىة علىىى بنىىود المقيىىاس هىىو أربىىع بىىالنظ

دقيقىة، وهىو زمىن مناسىب إذا علمنىا أن زمىن الحصىة الدِّراَسىيَّة هىو خمىس وأربعىون ( 42)وثالثون 

 .دقيقة( 22)

 : أساليب المعالجة اإلحصائيَّة

إلىى قيىاس الفىروق بىين متوسىطات  لكون الدِّراَسة تستخد  المىنهج شىبه التجريبىي الىذي يهىدف

درجىات طىالب المجمىوعتين التجريبيَّىة والضىابطة للتأكىد مىن فىروض الدِّراَسىة؛ فى ن الباحىث اعتمىىد 

 : على األساليب التاليَة

 المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة .6

ن تكىىافؤ ، للتأكىد مى(Mann-Whitney- U Test)اختبىىار مىان ويتنىي معامىل التكىافؤ باسىتخدا  .6

 .المجموعتين التجريبيَّة والضابطة في المقياس القبلي
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للتعىرف علىى الفىروق فىي متوسىط ( PairedSamples Test)للعينىات المترابطىة، ( ت)اختبىار  .4

 .درجات مجموعات الدِّراَسة

 .للتأكد من الثبات لألدوات(cronbach's Alpha(a))معامل ألفا كرونباخ .2

 .ة للمقياسحساب معامالت السهولة والصعوب .2

 حساب معامل الصدق والتمييز للمقياس .2

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

للتحقق من صحة الفرض األول والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات : نتيجة الفرض األول

( التذكر، والفهم، والتطبيق)داللة إحصائيَّة بين المجموعتين التجريبيَّة والضابطة في مستويات 

 : ، وكانت النتائج كما يلي(ت)البعدي للمقياس استخدم الباحث اختبار على التطبيق 

يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيَّة والضابطة في ( 1)جدول 

 التطبيق البعدي للمقياس وفقًا لمستوياتها المعرفيَّة المحددا

المستويات 

 المعرفيَّة
 العدد المجموعة

المتوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 

 التذكر

- 4.221 4.921 66.62 62 الضابطة

 

 

 4.662 62.26 62 التجريبيَّة **0.06

 الفهم
 4.662 1.11 62 الضابطة

4.111- 
 

 4.101 66.22 62 التجريبيَّة **0.00

 التطبيق
- 6.220 4.441 1.20 62 الضابطة

 

 

 2.666 60.46 62 يَّةالتجريب **0.06

 (0،06)دالة عند مستوى ** 

بالنظر إلىى الجىدول يتضى  تفىوق طىالب المجموعىة التجريبيَّىة علىى المجموعىة الضىابطة فىي 

( ٪16.6)درجىة تمثىل ( 62.26)مستوى التىذكر، حيىث بلىغ متوسىط درجىات المجموعىة التجريبيَّىة 

درجىىة تمثىىىل ( 66.62)الضىىابطة مىىن مجمىىوع الىىدرجات، بينمىىا بلىىغ متوسىىط درجىىات المجموعىىة 

من مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فرق ذي داللة إحصائيَّة عنىد مسىتوى ( 26.9٪)

بىىين متوسىىط درجىىات طىىالب المجموعىىة التجريبيَّىىة والضىىابطة فىىي مسىىتوى التىىذكر لصىىال  ( 0.06)

 .المجموعة التجريبيَّة

مجموعىىة الضىابطة فىىي مسىتوى الفهىىم، كمىا يتضىى  تفىوق طىىالب المجموعىة التجريبيَّىىة علىى ال

مىىن مجمىىوع ( ٪14.4)درجىىة تمثىىل ( 66.22)حيىىث بلىىغ متوسىىط درجىىات المجموعىىة التجريبيَّىىة 

مىىن ( ٪26.2)درجىىة تمثىىل ( 1.11)الىىدرجات، بينمىىا بلىىغ متوسىىط درجىىات المجموعىىة الضىىابطة 

بىين ( 0.06)مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى 

متوسىىىط درجىىىات طىىىالب المجموعىىىة التجريبيَّىىىة والضىىىابطة فىىىي مسىىىتوى الفهىىىم لصىىىال  المجموعىىىة 

 .التجريبيَّة

كما يتض  تفوق طالب المجموعة التجريبيَّة على المجموعىة الضىابطة فىي مسىتوى التطبيىق، 

مىىن مجمىىوع ( ٪20.2)درجىىة تمثىىل ( 60.46)حيىىث بلىىغ متوسىىط درجىىات المجموعىىة التجريبيَّىىة 
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مىن مجمىوع ( ٪22.6)درجة تمثل ( 1.2)درجات، بينما بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ال

بىين متوسىط ( 0.06)الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى 

 .درجات طالب المجموعة التجريبيَّة والضابطة في مستوى التطبيق لصال  المجموعة التجريبيَّة

لىىى مىىا إذا كانىىت هنالىىك فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة، بىىين المجمىىوعتين التجريبيَّىىة وللتعىىرف ع

والضىىابطة، فىىي المسىىتويات المعرفيَّىىة ككىىل، علىىى التطبيىىق البعىىدي لمقيىىاس تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة 

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي" ت"الفرديَّة، استخد  الباحث اختبار 

اللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيَّة والضابطة في يبين د( 1)جدول 

 التطبيق البعدي للمقياس وفقًا للمستويات المعرفيَّة ككل

المتوسط  عدد الطالب المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة  (ت)قيمة 

- 4.416 66.662 61.26 62 الضابطة 

 

0.06** 

 60.641 41.41 62 التجريبيَّة 

 (0،06)دالة عند مستوى ** 

بالنظر إلىى الجىدول يتضى  تفىوق طىالب المجموعىة التجريبيَّىة علىى المجموعىة الضىابطة فىي 

ضوء المستويات المعرفيَّة ككل، على المقياس البعدي، حيث بلغ متوسط درجىات طىالب المجموعىة 

وع الىدرجات، بينمىا بلىغ متوسىط درجىات مىن مجمى( ٪16.9)درجة تمثل نسبة ( 41.41)التجريبيَّة 

من مجموع الدرجات، وقد انعكىس ذلىك علىى ( ٪26.1)درجة تمثل ( 61.26)المجموعة الضابطة 

بىىىين متوسىىىط درجىىات طىىىالب المجموعىىىة ( 0.06)وجىىود فىىىرق ذي داللىىة إحصىىىائيَّة عنىىىد مسىىتوى 

صىال  المجموعىة التجريبيَّىة؛ التجريبيَّة والضابطة في المستويات المعرفيَّة ككل في المقياس البعدي ل

 .التي تعلمت باألسلوب القصصي، وبناًء على هذه النتائج يتبين صحة الفرض األول

ىة يسىاعد الطالىب علىى تنميَىة مهارتىه واسىتثارا  ويفسر الباحث تلك النتيجىة، بىأن أسىلوب القِصَّ

افة إلى أنه يحدث حواسه الفكريَّة، ذلك أن األسلوب القصصي يخاطب وجدان الطالب وعقله، باإلض

تنوًعا معرفيًّا لدى الطالب؛باألفكار والحوادث وما يتخللها من عمليىات عقليَّىة لىدى الطلبىة فىي الىربط 

والتحليل والتفسير والتقويم، كما أن األسلوب القصصي له العديد من المزايا التىي تسىاعد علىى تنميَىة 

ب األمثىال التىي تقىرب الصىورا إلىى مهارات الطالب، ومن أهمها العرض الشىائق، والعبىرا، وضىر

ذهىن الطالىب، وتسىاعده علىى فهمهىا وتىذكرها، وتطبيىق العظىة المسىتخرجة منهىا، باإلضىافة إلىى أن 

األسىىلوب القصصىىي يسىىاعد علىىى بقىىاء أثىىر الىىتعلم، وهىىو مىىا يىىؤدي بشىىكل مباشىىر إلىىى تنميَىىة مهىىارات 

لمىنهج الدِّراِسىي، وعلىى ذلىك التذكر، كما أن األسلوب القصصىي يىؤدي إلىى تغطيىة جىزء كبيىر مىن ا

يسهل فهم الطالب للمادا الدِّراَسيَّة؛ لما لألسلوب القصصي من جاذبيَّة في عرض المعلومىة، وتنميَىة 

 .الدافعيَّة لدى الطالب وتحفيزهم، وكذلك تنميَة القدرات التخيليَّة لدى الطالب

جنند فننروق ذات داللننة تو"للتحقننق مننن صننحة الفننرض الثنناني الننذي نصننه : نتيجننة الفننرض الثنناني

بنين متوسنطي درجنات طنالب المجموعنة التجريبيَّنة فني ( 3،33<&)إحصائيَّة عند مستوى داللنة 

البعنديعلى مقيناس تنميَنة القنيم األخالقيَّنة الفرديَّنة، كمنا يقيسنه التطبينق البعندي / التطبيقين القبلني 

 "للمقياس

البعىىدي / ة بىين التطبيقىىين القبلىىيوللتعىرف علىىى مىىا إذا كانىىت هنىاك فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّ 

اسىتخد  الباحىث اختبىار ( التىذكر والفهىم والتطبيىق)للمقياس لدى المجموعىة التجريبيَّىة فىي مسىتويات 

 : ؛ فكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي"ت"
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قًا البعدي للمجموعة التجريبيَّة في المقياس وف/ يبين داللة الفرق بين التطبيقين القبلي( 9)جدول 

 لمستوياتها المعرفيَّة المحددا

المستويات 

 المعرفيَّة
 التطبيق

عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (ت)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 التذكر
 4.347 10.42 62 قبلي

-3.949 0.00** 
 3.226 14.62 62 بعدي

 الفهم
 3.323 9.81 62 قبلي

-2.678 0.60** 
 3.808 12.46 62 بعدي

 التطبيق
 2.226 7.08 62 قبلي

-3.452 0.06** 
 4.222 10.31 62 بعدي

 (.0.06)دالة عند مستوى ** 

بالنظر إلى الجىدول يتضى  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة التجريبيَّىة فىي المقيىاس البعىدي 

جىة در( 62.26)عن القبلي عنىد مسىتوى التىذكر، حيىث بلىغ متوسىط الىدرجات فىي المقيىاس البعىدي 

( 60.26)مىىن مجمىىوع الىدرجات، بينمىىا بلىىغ متوسىىط الىدرجات فىىي المقيىىاس القبلىىي ( ٪16.6)تمثىل 

من مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجىود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة ( ٪21.9)درجة تمثل 

البعىدي لطىالب المجموعىة التجريبيَّىة فىي المقيىاس عنىد / بىين التطبيقىين القبلىي( 0.06)عند مسىتوى 

 .توى التذكر، لصال  التطبيق البعديمس

كما يتض  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة التجريبيَّىة فىي المقيىاس البعىدي عىن القبلىي عنىد 

مىن ( ٪14.4)درجة تمثىل ( 66.22)مستوى الفهم، حيث بلغ متوسط الدرجات في المقياس البعدي 

من ( ٪21.1)درجة تمثل ( 9.16)مجموع الدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات في المقياس القبلي 

بىين ( 0.06)مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى 

البعدي لطالب المجموعة التجريبيَّة في المقياس عند مستوى الفهم، لصال  التطبيق / التطبيقين القبلي

 .البعدي

فىي المقيىاس البعىدي عىن القبلىي عنىد  كما يتض  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة التجريبيَّىة

من ( ٪20.2)درجة تمثل ( 60.4)مستوى التطبيق، حيث بلغ متوسط الدرجات في المقياس البعدي 

من ( ٪26.2)درجة تمثل ( 1.01)مجموع الدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات في المقياس القبلي 

بىين ( 0.06)ئيَّة عنىد مسىتوى مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فىرق ذي داللىة إحصىا

البعىىدي لطىىالب المجموعىىة التجريبيَّىىة فىىي المقيىىاس عنىىد مسىىتوى التطبيىىق لصىىال  / التطبيقىىين القبلىىي

 .التطبيق البعدي

البعىىدي / وللتعىرف علىىى مىىا إذا كانىىت هنىاك فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة بىين التطبيقىىين القبلىىي

؛ فكانىت "ت"ة ككىل للمقيىاس، اسىتخد  الباحىث اختبىار للمجموعة التجريبيَّىة فىي المسىتويات المعرفيَّى

 : النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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البعدي للمجموعة التجريبيَّة في المقياس وفقًا / يبين داللة الفرق بين التطبيقين القبلي( 60)جدول 

 للمستويات المعرفيَّة ككل

المتوسط  عدد الطالب التطبيق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  (ت)مة قي

 الداللة

 1.094 61.46 62 قبلي
4.126- 0.00** 

 66.024 41.41 62 بعدي

 (.0.06)دالة عند مستوى ** 

بالنظر إلىى الجىدول السىابق يتضى  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة التجريبيَّىة فىي المقيىاس 

فىىي االختبىىىار  البعىىدي عىىن درجىىاتهم فىىىي المقيىىاس القبلىىي، فىىىي ضىىوء المسىىتويات المعرفيَّىىىة ككىىل،

مىن ( ٪16.9)درجىة تمثىل ( 41.41)التحصيلي؛ حيث بلىغ متوسىط الىدرجات فىي المقيىاس البعىدي 

( ٪26.2)درجىة، تمثىل ( 61.46)مجموع الدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات في المقياس القبلي 

ة من مجموع الدرجات، وقد انعكىس ذلىك علىى وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى داللى

البعدي لطالب المجموعة التجريبيَّة في المقياس ككل لصال  التطبيىق / بين التطبيقين القبلي( 0.06)

 .البعدي، وبناء على هذه النتائج يتبيَّن صحة الفرض الثاني

توجىىد فىىروق ذات داللىىة : "للتحقىىق مىىن صىىحة الفىىرض الثالىىث الىىذي نصىىه: نتيجىىة الفىىرض الثالىىث

بىىين متوسىىطي درجىىات طىىالب المجموعىىة الضىىابطة فىىي ( 0،02<&)إحصىىائيَّة عنىىد مسىىتوى داللىىة 

البعىىدي علىىى مقيىىاس تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة، كمىىا يقيسىىه التطبيىىق البعىىدي / التطبيقىىين القبلىىي

 ".للمقياس

البعىىدي / وللتعىرف علىىى مىىا إذا كانىىت هنىاك فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة بىين التطبيقىىين القبلىىي

، اسىتخد  الباحىث اختبىار (التىذكر والفهىم والتطبيىق)عة الضابطة فىي مسىتويات للمقياس لدى المجمو

 : ؛ فكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي" ت"

البعدي للمجموعة الضابطة في المقياس وفقًا / يبين داللة الفرق بين التطبيقين القبلي( 66)جدول 

 لمستوياتها المعرفيَّة المحددا

المستويات 

 المعرفيَّة
 التطبيق

عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (ت)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 التذكر
 3.371 8.38 62 قبلي

-2.716 .0090** 
 3.957 11.15 62 بعدي

 الفهم
 2.422 6.88 62 قبلي

-2.387 .0210* 
 3.216 8.77 62 بعدي

 التطبيق
 2.643 6.23 62 قبلي

-1.520 .1350 
 3.338 7.50 62 بعدي

 (.0.06)دالة عند مستوى (.           ** 0.02)دالة عند مستوى * 

بالنظر إلى الجدول يتض  ارتفاع درجات طالب المجموعة الضابطة في المقياس البعدي عن 

درجىىة تمثىىل ( 1.41)القبلىىي عنىىد مسىىتوى التىىذكر، حيىىث بلىىغ متوسىىط الىىدرجات فىىي المقيىىاس القبلىىي 
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درجىة ( 66.62)لدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات فىي المقيىاس البعىدي من مجموع ا( ٪ 22.2)

من مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلىك علىى وجىود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد ( ٪ 26.9)تمثل 

البعدي لطالب المجموعة الضابطة في المقياس عنىد مسىتوى / بين التطبيقين القبلي( 0.06)مستوى 

 .ديالتذكر لصال  التطبيق البع

كما يتض  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة الضىابطة فىي المقيىاس البعىدي عىن القبلىي عنىد 

مىن ( ٪20.2)درجىة تمثىل ( 2.11)مستوى الفهم، حيىث بلىغ متوسىط الىدرجات فىي المقيىاس القبلىي 

( ٪ 26.2)درجىة تمثىل ( 1.11)مجموع الدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات في المقيىاس البعىدي 

( 0.02)رجات، وقد انعكس ذلك علىى وجىود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى من مجموع الد

البعىىدي لطىالب المجموعىىة الضىىابطة فىىي المقيىاس عنىىد مسىىتوى الفهىىم لصىىال  / بىين التطبيقىىين القبلىىي

 .التطبيق البعدي

كما يتض  ارتفىاع درجىات طىالب المجموعىة الضىابطة فىي المقيىاس البعىدي عىن القبلىي عنىد 

مىن ( ٪42.1)درجة تمثىل ( 2.64)بيق، حيث بلغ متوسط الدرجات في المقياس القبلي مستوى التط

مىن ( ٪22.6)درجة تمثل ( 1.2)مجموع الدرجات، بينما بلغ متوسط الدرجات في المقياس البعدي 

بىين ( 0.06)مجموع الدرجات، وقد انعكس ذلك على وجود فىرق ذي داللىة إحصىائيَّة عنىد مسىتوى 

البعىىدي لطىىالب المجموعىىة الضىىابطة فىىي المقيىىاس عنىىد مسىىتوى التطبيىىق لصىىال   /التطبيقىىين القبلىىي

 .التطبيق البعدي

البعىىدي / وللتعىرف علىىى مىىا إذا كانىىت هنىاك فىىروق ذات داللىىة إحصىىائيَّة بىين التطبيقىىين القبلىىي

؛ فكانىىت "ت"للمجموعىة الضىابطة فىي المسىتويات المعرفيَّىة ككىىل للمقيىاس، اسىتخد  الباحىث اختبىار 

 : ئج كما يوضحها الجدول التاليالنتا

البعدي للمجموعة الضابطة في المقياس وفقًا / يبين داللة الفرق بين التطبيقين القبلي( 66)جدول 

 للمستويات المعرفيَّة ككل

 عدد الطالب التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة (ت)قيمة 

 7.607 21.50 62 قبلي
-2.368 0.022* 

 10.238 27.42 62 بعدي

 (.0.02)دالة عند مستوى * 

بالنظر إلى الجدول السابق يتض  ارتفاع درجات طالب المجموعة الضابطة في مقياس تنميَة 

القيم األخالقيَّة عن درجىاتهم فىي االختبىار القبلىي، حيىث بلىغ متوسىط الىدرجات فىي االختبىار البعىدي 

الىدرجات، بينمىا بلىغ متوسىط الىدرجات فىي االختبىار مىن مجمىوع ( ٪26.1)درجة تمثىل ( 61.26)

مىن مجمىوع الىدرجات، وقىد انعكىس ذلىك علىى وجىود فىروق ( ٪26.4)درجة تمثىل ( 66.2)القبلي 

البعدي لطىالب المجموعىة الضىابطة / بين التطبيقين القبلي ( 0.02)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

لصىال  التطبيىق البعىدي، وبنىاًء علىى هىذه النتىائج  في ضوء المستويات المعرفيَّة ككىل علىى المقيىاس

 .يتبين صحة الفرض الثالث

 : توصيات الدِّراَسة

المطالبة بضرورا زيادا الحصن األسبوعيَّة لمقرر الحديث في الخطة المدرسيَّة؛ حيث إن  .6

 . حصة واحدا ال تكفي؛ لمكانة وأهميَّة الحديث الشريف في شريعتنا وهويتنا اإلسالميَّة
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ا القىىائمين علىىى تخطىىيط المنىىاهج؛ وخصوًصىىا منىىاهج العلىىو  الشىىرعيَّة علىىى تضىىمين دعىىو .6

محتىىوى تلىىك العلىىو  بعىىدد وافىىر مىىن القصىىن المناسىىبة لكىىل مرحلىىة تعليميَّىىة؛ بمىىا يتفىىق مىىع 

 .خصائن نمو الطالب ويلبي حاجاتهم

القصصىي إقامة دورات تدريبيَّة للمعلمين وتوعيتهم حول أهميَّة وفوائىد ومهىارات األسىلوب  .4

في التعليم؛ وتأثيره اإليجابي في مسىتوى التحصىيل للطىالب، وزيىادا وعىي المعلمىين بكيفيَّىة 

تعزيىىىز القىىىيم األخالقيَّىىىة فىىىي منىىىاهج العلىىىو  الشىىىرعيَّة عامىىىة، ومقىىىرر الحىىىديث علىىىى وجىىىه 

 .الخصو 

إعىادا النظىر فىي النشىىاطات المصىاحبة لموضىوعات مقىرر الحىىديث، بىأن يكىون تركيىز تلىىك  .2

 .ت والتمارين على تنميَة وغرس القيم في نفوس الطالبالنشاطا

تحفيز وتشىجيع الطىالب علىى حىب القىراءا باألخىذ باألسىلوب القصصىي، وإقامىة المسىابقات  .2

 .والبرامج التي تخد  هذا الجانب

حث المؤسسات التعليميَّة واإلدارات التربويَّة على نشر الوعي، وإقامة الدورات واللقىاءات،  .2

 .لقيم عموًما، واألخالقيَّة خصوًصا، لجميع المراحل الدِّراَسيَّةحول أهميَّة ا

ضرورا تضمين مناهج العلو  الشىرعيَّة عموًمىا ومقىرر الحىديث خصوًصىا العديىد مىن القىيم  .1

 . بما يدعم ويوجه الطالب للخير والصالح، وضرورا توزيعها على كامل المقرر

االجتماعيَّىة األخىرى وتظافرهىا فىي  العمل على توحيد جهىود البيىت والمدرسىة والمؤسسىات .1

 .مسار واحد يخد  تنميَة القيم األخالقيَّة لدى الطالب

 .تفعيل دور المكتبة المدرسيَّة، وتزويدها بالقصن التربويَّة الهادفة .9

 : مقترحات الدِّراَسة

إجىىراء دراسىىىات للتعىىىرف علىىىى الصىىىعوبات التىىىي تواجىىىه المعلمىىىين عنىىىد تطبيىىىق األسىىىلوب  .6

 .دريس للمرحلة المتوسطةالقصصي في الت

التفسىىير، الفقىىه،  –إجىراء دراسىىة مشىابهة للدراسىىة الحاليَّىة علىىى بقيَّىىة فىروع العلىىو  الشىرعيَّة .6

 .باستخدا  األسلوب القصصي لدى طالب المرحلة المتوسطة -التوحيد 

إجىىراء دراسىىة مسىىحيَّة للتعىىرف علىىى نراء معلمىىي العلىىو  الشىىرعيَّة، فىىي فاعليَّىىة األسىىلوب  .4

 .ي على تنميَة القيم األخالقيَّة الفرديَّة لطالب المرحلة المتوسطةالقصص

إجىىراء دراسىىات للتعىىرف علىىى دور منىىاهج العلىىو  الشىىرعيَّة فىىي تنميَىىة القىىيم األخالقيَّىىة لىىدى  .2

 .طالب المرحلة المتوسطة

إجراء دراسة عن دور المعلم فىي غىرس وإكسىاب القىيم األخالقيَّىة الفرديَّىة لطىالب المرحلىة  .2

 .توسطةالم

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحاليَّة لقيىاس فاعليَّىة األسىلوب القصصىي علىى تنميَىة القىيم  .2

 .األخالقيَّة الفرديَّة، في مراحل دراسيَّة أخرى

التفكيىر الناقىد : إجراء دراسات لقياس فاعليَّة األسلوب القصصي علىى متغيىرات أخىرى مثىل .1

 . واالجتماعيَّة واإلنسانيَّة واإلبداعي واالبتكاري والقيم الوطنيَّة

إجىىراء دراسىىات للتعىىرف علىىى مىىدى اكتسىىاب الطىىالب للقىىيم األخالقيَّىىة الفرديَّىىة الالزمىىة فىىي  .1

 . المراحل التعليميَّة المختلفة
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 مراجع الدراسة

عبد : ، تحقيق6 .جامع األصول في أحاديث الرسول(. ه 6496)ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات 

 .مكتبة دار البيان: ناسوط، بيروتالقادر األر

 .دار صادر: ، بيروت(6  . )لسان العرب(.  6004)ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكر  

فاعليَّة استخدا  قصن األطفال كمصدر للتعبير الفني في تنميَة (. ه 6261)أبو الشامات، العنود سعيد 

كليَّة التربيَة، جامعة أ  . رسالة ماجستير غير منشورا. لمدرسةمهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل ا

 .القرى، مكة المكرمة

لة على األقرا  المدمجة في عال  (. ه 6240)نل تميم، عبد هللا بن محمد فاعليَّة استخدا  القصن المسجَّ

ة التربيَة، جامعة كليَّ . رسالة ماجستير غير منشورا. صعوبات القراءا لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي

 .الملك عبد العزيز، جدا

 .دار ابن كثير: ، بيروت4ط. الجامع الصحي  المختصر(. ه 6201)البخاري، محمد بن إسماعيل

أثر استخدا  خرائط المفاهيم في التحصيل الدِّراِسي وتنميَة مهارات التفكير (.  6002)البشر، محمد بن فهد

 .12-22، (22)مجلة القراءا والمعرفة، . ي مادا الفقهالناقد لدى طالب المرحلة المتوسطة ف

محمد عبد : مراجعة. سنن البيهقي الكبرى(.  6992)البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

 .مكتبة دار الباز: القادر عطا، مكة المكرمة

أحمد شاكر  :، تحقيق6ط. الجامع الصحي  سنن الترمذي(.  6911)الترمذي، محمد عيسى الترمذي

 .دار إحياء التراث العربي: ونخرون، بيروت

ة في الشعر العربي(. 6991)ثروا، أباظة   .دار المعارف: القاهرا. القِصَّ

دار عمار : عمان. أدب األطفال في المنظور اإلسالمي دراسة وتقويم(.  6999)الجاجي، محمد أديب 

 .للنشر والتوزيع

تقويم مقررات الحديث للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة (.  6002)الجميل، محمد عبدالسميع شعلة 

، (661) 4مجلة كليَّة التربيَة، . السعوديَّة في ضوء كل من األهداف والقيم االجتماعيَّة والقيم األخالقيَّة

691-646. 

دار : القاهرا. الصحاح تا  اللغة العربيَّة وصحاح العربيَّة(. ه 6240)الجوهري، أبي نصر إسماعيل حماد 

 .الحديث

فاعليَّة برنامج مقترح قائم على استخدا  األسلوب القصصي في تدريس مادا (.  6009)حجاجي، فاطمة 

التاري  على تنميَة بعض القيم السياسيَّة ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات المعلمات بكليات البنات، رسالة 

 .ن شمسماجستير غير منشورا، كليَّة البنات، جامعة عي

مستويات أداء معلمي التربيَة اإلسالميَّة وعالقتها بتحصيل تالميذ (. ه 6202)حماد، شريف بن علي 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  . الصف الثاني المتوسط في مادا الحديث الشريف

 .القرى، مكة المكرمة

ة في تنميَة بعض مهارات القراءا اإلبداعيَّة فاعليَّة برنامج (. ه 6246)الحميد، حسن أحمد  قائم على القِصَّ

كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، مكة . رسالة ماجستير غير منشورا. لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط

 .المكرمة

ة في تدعيم (. ه 6246)الحميدي، حصة عبد الكريم  مدى تفعيل معلمات العلو  الشرعيَّة ألسلوب القِصَّ

ة الخلقيَّة لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة . القِصَّ

 .التربيَة، جامعة اإلما  محمد بن سعود اإلسالميَّة، الرياض

مدى تتابع القيم األخالقيَّة في محتوى كتب الحديث في المرحلة (. ه 6246)الخطيب، إبراهيم عبد هللا 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة العلو  االجتماعيَّة، جامعة اإلما  . بالمملكة العربيَّة السعوديَّة المتوسطة

 .محمد بن سعود، الرياض

 .مكتبة الرشد: ، الرياض6ط. فصول في تدريس اللغة العربيَّة(.  6002)الخليفة، حسن جعفر 

لى تحصيل تالميذ الصف السادس أثر استخدا  األسلوب القصصي ع(. ه 6266)الدوسري، عادل 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة . االبتدائي في مقرر التوحيد واتجاهاتهم نحو المقرر

 .الملك سعود، الرياض
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قيم السال  في كتب التفسير والحديث والتربيَة الوطنيَّة في المرحلة (.  6001)الزهراني، صال  بن يحيى 

رسالة دكتوراه غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، مكة . ملكة العربيَّة السعوديَّةالمتوسطة بالم

 .المكرمة

عالم : القاهرا(. رسيَّة معاصرا لطرق التعليم)إستراتيجيات التدريس (.  6009)زيتون، حسن بن حسين 

 .الكتب

مقررات العلو  الشرعيَّة للمرحلة القيم األخالقيَّة المتضمنة في (. ه 6240)السقاف، يوسف محمد 

كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، . رسالة ماجستير غير منشورا. المتوسطة بنين في المملكة العربيَّة السعوديَّة

 .مكة المكرمة

، 1ط. نظا  التعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة(. ه 6269)السنبل، عبد العزيز بن عبد هللا ونخرون

 .دار الخريجي: الرياض

الدار المصريَّة : القاهرا. معجم المصطلحات التربويَّة والنفسيَّة(.  6004)شحاتة، حسن والنجار زينب 

 .اللبنانيَّة

 .الدار العربيَّة للكتاب: القاهرا. تعلم الدين اإلسالمي بين النظريَّة والتطبيق(.  6992)شحادا، حسن 

 .مكتبة الزهراء: القاهرا. قي دراسة مقارنةالفكر األخال(. ه 6260)الشرقاوي، محمد 

القيم الخلقيَّة المستنبطة من قصن النساء في القرنن الكريم ودور (. ه 6262)الشريف، كوثر محمد 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، مكة . األسرا في غرسها في نفوس الفتيات

 .المكرمة

القيم األخالقيَّة الفرديَّة المتضمنة في كتب التربيَة اإلسالميَّة (.  6060)ادر موسى الشملتي، عمر عبد الق

مجلة كليَّة التربيَة (. دراسة تحليليَّة)بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، وطرائق عرضها 

 .92-29، (16)بالزقازيق، 

تحقيق سامي األثري، . حقيق الحق من علم األصولإرشاد الفحول إلى ت(. ه 6266)الشوكاني، محمد علي 

 .دار الفضيلة: الرياض

دار : ، دبي6ط. أدب األطفال وبناء الشخصيَّة منظور تربوي إسالمي(.  6002)الشي ، محمد عبد الرسف 

 .القلم

لثانوي القيم االجتماعيَّة المتضمنة في كتاب الحديث للصف الثالث ا(. ه 6262)الصنعاوي، عبد هللا بن فهد 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة العلو  االجتماعيَّة، جامعة . في المملكة العربيَّة السعوديَّة -بنين -شرعي

 .اإلما  محمد بن سعود، الرياض

ة على استيعاب طلبة الصف الرابع لمضمونها(.  6990)العايدي، أحمد حسين  . أثر طريقة عرض القِصَّ

 .كليَّة التربيَة، جامعة اليرموك، أربد .رسالة ماجستير غير منشورا

 .دار المأمون: عمان. فن الكتابة والتعبير(.  6991)عبد الجابر، سعود ونخرون 

تحليل محتوى كتب الحديث للصفوف العليا من المرحلة (. ه 6240)العبد الجبار، عبد العزيز بن ناصر 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة . يم االجتماعيَّة الالزمةاالبتدائيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة في ضوء الق

 .العلو  االجتماعيَّة، جامعة اإلما  محمد ابن سعود، الرياض

ة (.  6009)العبيدي، خالد خاطر  فاعليَّة نشاطات قائمة على عمليات الكتابة في تنميَة مهارات كتابة القِصَّ

كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، مكة . ستير غير منشورارسالة ماج. لدى تالميذ الصف األول المتوسط

 .المكرمة

 .دار المعارف: القاهرا. عن اللغة واألدب والنقد(.  6990)العزب، محمد أحمد 

أثر استخدا  السرد القصصي لتنميَة بعض مهارات االستماع في (. ه 6244)عماد الدين، أحمد كمال 

كليَّة التربيَة، . رسالة ماجستير غير منشورا. اس واتجاهاتهم نحوهاالقراءا لدى طلبة الصف الرابع األس

 .الجامعة اإلسالميَّة، غزا

نة(. ه 6240)عيسى، إبراهيم علي   .مكتبة الرشد: الرياض. األخالق اإلسالميَّة في ضوء الكتاب والسُّ

توسطة من وجهة نظر تنميَة القيم األخالقيَّة لدى طالب المرحلة الم(. ه 6240)العيسى، على مسعود 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، . معلمي التربيَة اإلسالميَّة بمحافظة القنفذا

 .مكة المكرمة
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فاعليَّة األسلوب القصصي في تدريس مقرر الفقه على إكساب (. ه 6244)الفقيه، سلطان بن عبدالعزيز 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة . لصف السادس االبتدائي بمدينة الرياضالمفاهيم الفقهيَّة لدى تالميذ ا

 .العلو  االجتماعيَّة، جامعة اإلما  محمد بن سعود، الرياض

 .مؤسسة الرسالة: بيروت. مباحث في علو  القرنن(. ه 6262)القطان، مناع خليل 

إلسالميَّة في تعزيز القيم األخالقيَّة لدى دور منهج الحديث والثقافة ا(. ه 6269)المالكي، مسفر عبد هللا 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  . طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف

 .القرى، مكة المكرمة

 .مكتبة الشروق الدوليَّة: ، القاهرا2ط. المعجم الوسيط(.  6002)مجمع اللغة العربيَّة 

. فعاليَّة برنامج قصصي لتنميَة القيم األخالقيَّة واالجتماعيَّة لطفل الروضة(.  6001)محمد، شحاتة سليمان

 .11-24، (11) 69مجلة كليَّة التربيَة، 

القيم األخالقيَّة المتضمنة في محتوى كتب لغتنا الجميلة للمرحلة األساسيَّة (. ه 6240)المزين، خالد محمد 

رسالة ماجستير غير منشورا، قسم المناهج وطرق . ع األساسي لهاالدنيا ومدى اكتساب تالميذ الصف الراب

 .التدريس، كليَّة التربيَة، الجامعة اإلسالميَّة، غزا

القيم الدينيَّة وعالقتها باالتزان االنفعالي ومستوياته لدى طلبة الجامعة (.  6006)المزيني، أسامة 

 .التربيَة، الجامعة اإلسالميَّة، غزارسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة . اإلسالميَّة بغزا

. األخالق في اإلسال (. ه 6269)المال، عبد اإلله؛ وكرار، عزت شحاتة؛ وعلي، عبد الشافي محمد 

 .مطابع الحسيني الحديثة: األحساء

. أصول التربيَة اإلسالميَّة وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع(. ه 6261)النحالوي، عبد الرحمن 

 .دار الفكر :دمشق

األسلوب القصصي وتطبيقاته التربويَّة في تدريس التربيَة اإلسالميَّة (. ه 6261)الوادعي، مسفر بن أحمد 

رسالة ماجستير غير منشورا، كليَّة التربيَة، جامعة أ  القرى، مكة . في الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائيَّة

 .المكرمة

وثيقة منهج مواد العلو  الشرعيَّة للمرحلتين االبتدائيَّة والمتوسطة في (. ه 6261)وزارا التربيَة والتعليم 

 .الرياض. التعليم العا 

 .دار عالم الكتب: الرياض. التربيَة األخالقيَّة اإلسالميَّة(. ه 6261)يالجن، مقداد 
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