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 ممخص الدراسة
 الحوار. قيم ضوء في األساسيةلممرحمة  اإلسالمية التربية كتب محتوى  عنوان الدراسة: إثراء

سالميةلطالباتالصفالثامفاألساسإثراءمحتكػكتبالتربيةاإلىدفتالدراسةإلى
فيضكءقيـالحكار،كلتحقيقذلؾأعدتالباحثةقائمةبقيـالحكارالكاجبتضمنيافيكتب

( تضمنت الثامف، الصف لطالبات االسالمية محتكػ12التربية بتحميل كقامت حكار، قيمة )
القكةكالضعف،كفيضكءذلؾكتبالتربيةاإلسالميةفيضكءالقائمةالنيائيةلتحديدمكاطف

إلى لمكقكؼ اختبار ببناء كقامت إثرائية، أنشطة أربعة عمى تشتمل إثرائية مادة الباحثة أعدت
مدػاكتسابالطالباتلقيـالحكارالتيتضمنتياالمادةاإلثرائية.

عينة كتككنت التجريبي، كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج الدراسة الدراسةكاستخدمت
82)مف اختيارىف طالبةتـ ) المدرسةمف اختيرت حيث "ب"، األساسية سالمة حسف مدرسة

بطريقةقصدية،كاختارتالباحثةشعبتيفمفأصلأربعشعببطريقةعشكائية.

فيالكتابالمدرسي) (قيمة12كخمصتالدراسةإلىأفقيـالحكارالكاجبتضمنيا
القيـ،حيثاشتممتكتبالتربيةاإلسالميةحكارية،كتبيفأفىناؾعدـتكازففيتن اكؿىذه

( عمى األساس الثامف التي176لمصف الحكار قيـ اكتسبف الطالبات أف كتبيف حكار، قيمة )
تتضمنيااألنشطةاإلثرائية،ككانتىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتطالبات

المجم طالبات درجات كمتكسط الضابطة، المجمكعةالمجمكعة طالبات لصالح التجريبية كعة
التجريبية.
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Abstract 

Study Title: enriching the content of elementary stage  Islamic education 

textbook in the light of the dialogue values . 

The study aimed to enrich the content of eighth graders’ Islamic 

education books in the light of the values of dialogue. To achieve this 

aim, the researcher prepared a list comprising the values of dialogue 

included those books. The list included (12) of the values of dialogue that 

should be included in the eighth graders’ Islamic education books. The 

researcher analyzed the content of Islamic education books in the light of 

the final list to determine their strengths and weaknesses. In the light of 

such analysis, the researcher prepared enrichment material that included 

four enrichment activities, and built a test to determine the extent to 

which the students acquired the values of dialogue contained in the 

enrichment material. 

The study used both the analytical-descriptive and experimental 

approaches. The study sample consisted of (82) students purposively 

selected from Hassan Salameh Elementary School "B". The researcher 

randomly chose two classes out of the four ones. 

The study concluded that the values of dialogue to be contained in 

the school textbook should be (12) values. The study also showed that 

there was an imbalance in dealing with these values, as elementary eighth 

grade Islamic education textbooks included (176) items of the values of 

dialogue. It was shown that the female students acquired the values of 

dialogue contained in the enrichment activities, and there were 

statistically significant differences between the mean scores of the control 

group students and those of their counterparts in the experimental group 

in favor of the experimental group. 
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 ىداءاإل
إلىمفكطأتقدماهالثرػخيرالبريةكسيدالبشريةدمحمالنبياألميعميوأفضلالصالةكأتـ

السالـ

 .. الكممات أجميا مف تتسابق مف العطاءإلى يمل ال الذؼ .كالينبكع التي سعادتيكممت..
أميرحمياهللا.قمبيابخيكطمنسكجةمف

أفيرانيفيىذااليكـ،كلكفقدرةهللاـ م ح إلىمفكنتلواألملكافتقدتوفيمكاجيةالصعابك 
.رحموهللاسبحانوكتعالىحالتبيفذلؾكلـتميموالدنياألرتكؼمفحنانو..أبي

إلىمفتكشحتالحياةبعطرىـالككاكبالعشرة،الذيفحممكاحقائباألملكساركامعيالدركب
يالصعاب.مخطكاتكخطكاتكخاضكاألج

)زىير،عيسى،دمحم،عصاـ(.خكتيإ

شيريف(.-فكزية–نجاح–محاسف–ليمى-أخكاتي)حناف

.كعشيرتيفيالبالدالعربيةأىميإلىمفضاقتالسطكرفيذكرىـفكسعيـقمبي..

فأظيربسماحتوتكاضعالعمماءكبرحابتوسماحةالعارفيفبإلىكلمفأضاء عمموعقلغيره
أداموهللا.محمود الرنتيسيأستاذؼالفاضلالدكتكر/

إلىكلطالبعمـيبتغيمرضاةهللا،إلىالسائريفبقمكبيـإلىطريقاإلسالـ.

كا إلىكلمفسقطمفقمميسي

أىدؼىذاالعملالمتكاضع...
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 تقدير شكر و
 قائل: مف سبحانوعز تعالى هلل أكلوكآخره الشكر ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ إف

.[7:ابراىيـ]  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ
إليياليطيبالميلإالبشكرؾ،كاليطيبالنيارإالبطاعتؾ،كالتطيبالمحظاتإالبذكرؾ،

 اآلخرة تطيب كالشكركال فالحمد برؤيتؾ، إال الجنة تطيب كال بعفكؾ، فيهللإال كفقني الذؼ
انجازرسالتيالمتكاضعةىذه.

بالفضلكالمنة بالشكركالتقديرلجامعتي،ألىمو،كاعترافا  فإننيأتقدـبداية المعرفةلذكييا كرد
الغراء،كلكميةالتربيةكلقسـالمناىجكطرؽالتدريس.

كعندماتأتيالمحظةالتينعبرفييامفخالؿريشتنالكحةلمكفاءكالثناءفإننانزينيابمزيجمف
شذاالزىكربألكانياالزاىيةلتترجـلكحاتمفعباراتالشكركالتقديرلمشرفيالفاضلالدكتكر/

نوعمما كماكشرفتبأفأنيلم؛،الذؼشرفتبومشرفا عمىرسالتيالعمميةمحمود الرنتيسي
،ىادغذاعقلالبيافكمعرفةكمعانينبيمة،الذؼماإفخالطتوإالكجدتوبميغالمساف،فصيح

الحكارمعويكسعالمدارؾكيفتحاآلفاؽ.،راجح،كبصيرةنافذة،لغتوعمميةراقية،حجتوقكية
إلى كتقديرؼ شكرؼ بخالص كأتقدـ شركما الذيف المناقشة مناعضكؼ بقبكليما قشةفاني

:أطركحتي
داخميا مناقشا داكدحمسالدكتكر/
خارجيا مناقشا جماؿالفميتالدكتكر/

كأسدػليالنصيحةكالتكجيوكماكأتقدـبالشكركالثناءإلىكلمفمّدلييدالعكفكالمساعدة
.دمحم أبو شقيركالدكتكر/،عبد المعطي األغامفالدكتكر/كأخصبالذكر،كال 

المغةتسعفنيكأقفعاجزة ينقذني،عفالتعبيرفالأجد عمي.كالالقمـ الذيفأغدقكا كثيرىـ
.لمعطاءبجكدكرميـبمايممككنومفبحر

مدرسةمديرةزىرةعرفاتكأشكركلمفكقفبجانبيلتطبيقأدكاتالدراسةخاصةاألستاذة:
كأتقدـبالشكركما،كصديقتيأختيكمساعدتيااألستاذةتيانيربيعأميرالمنسياألساسية)ب(

.،كالمدرسةالمتعاكنةساميةالخالدؼركالقاسـ"األستاذة:ديرةمدرسةحسفسالمةاألساسية"أمل
كأفيميمناالتكفيقكالسدادكأفيجعلوتعالى،كختاما أسأؿهللاأفيجعلعمميىذاخالصا لكجي

  الحمدفياألكؿكاآلخر.عممنافيرضاهإنوكليذلؾكالقادرعميوكهلل
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول
 :المقدمة

النش تعميـ إلى التربية كمياراتيـءتسعى سمككيـ في اإليجابي كالتأثير كتربيتيـ،
كخبراتيـ،كتيتـالتربيةالمعاصرةبكافةجكانبنمكالطمبة،المعرفية،كالكجدانيةكالسمككية.

بػػدكرىاتعتبػػرك التربيػػةإحػػدػكسػػائلتنميػػةالمجتمػػع،بصػػفتياأبػػرزالكسػػائطالتػػيتقػػـك
ىػػيمػفتشػكلالمجتمػػع،كيةلألفػراد،كالمجتمعػات،التنمػكؼالػذؼيػتـبػػوإشػباعالحاجػاتاألساسػػ

كترسػػـأبعػػػاده،كتكجػػػومظػػػاىرالسػػػمكؾفيػػػوبػػػنمطمتكامػػػلمتسػػػق،لتحقيػػػقحيػػػاةأفضػػػل،كتعمػػػل
يجػادفػرصالتكيػفبينيمػا، التربيةعمىتحقيقالنمكالسميـالمتكامللكػلمػفالفػردكالمجتمػع،كاد

الليايتفاعلاألفراد،كتتككفشخصياتيـ)الباني،فالتربيةضركرةالستمرارحياةالمجتمع،كمفخ
(.9ـ،ص2009

طريػػػقعمػػىالتربيػػةاإلسػػػالميةتػػزكداألفػػرادبمػػػايحمػػييـمػػفاالنحػػػراؼكتعػػرفيـككػػذلؾ
فيػػػيعمميػػػةبنػػػاءلمفػػػرد؛كفعػػػلالخيػػػرات،حميػػػدالخصػػػاؿنفكسػػػيـاليػػػدػكالرشػػػادكتحبػػػبإلػػػى

فػػردباالسػػتقرارالنفسػػيكلممجتمػػعباالسػػتقراراالجتمػػاعيكالمجتمػػعبنػػاء متكػػامال متكازنػػا يسػػمحلم
(.6ـ،ص1998لتربية،)المركزالقكميلمبحكثكا

فػػػيشػػػئكنيا،كالبػػػاحثكفبيػػػاالميتمػػػكفكلشػػػمكؿالتربيػػػةاإلسػػػالميةكتعػػػددجكانبيػػػاكثػػػر
تطػػكيرهكطالمػػاأفالمعمػػـىػػكالركيػػزةاألساسػػيةلمعمميػػةالتربكيػػةفكػػافجػػلاىتمػػاـالتربػػكييفنحػػك

(.205ـ،ص2005تأعمالو)الخميفةكالياشـ،كالحدمفمعكقا

الطالبفيالصفالسابعإلى التييقضييا الفترة أؼ المبكرة، كتعتبرمرحمةالمراىقة
فيبناءشخصيتو،كتنميةمياراتو،كقيموكآدابو.كميمةالصفالعاشرمرحمةحساسة،

كثقافتيػػا،كاألمػةاإلسػالميةتسػتمدقيميػامػفالمنيػػاجايػكلكػلأمػةقػيـمسػتمدةمػفتاريخ
كيػػرػالربػانيلػذافػػإفىػذهالقػػيـتبقػىراسػػخةفػيعقػػكؿالمػؤمنيف،كتمػػكفقمػكبيـبػػاألمفكاألمػل.

(بػػأفالقػػيـتتصػػلاتصػػاال مباشػػرا بسػػمكؾاألفػػراد،فيػػيالتػػيتحػػدده60ـ،ص2011خزعمػػي)
اءجميػػعاألنشػػطةاإلنسػػانيةكالتنظيمػػاتاالجتماعيػػةكتكجيػػوفػػيمجػػاالتالحيػػاةكافػػة،كتقػػفكر
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ـمفحكلو،كنظرتولنفسػوكلخخػريف،لكاالقتصاديةكالسياسية،أؼأنياتمثلعالقةاإلنسافبالعا
كمكانتوفيالمجتمع.

السمكؾ كتكجو ذاتيا، الحياة بمعنى كترتبط كجماعات، أفرادا  البشر بحياة القيـ كترتبط
،فاليخمكأؼمجتمعمفالمجتمعاتمفقيـتختصبو،بلكتقدرمكانةنحكاألملكاليدؼ

ـأفرادىا،كمدػتمسكيـبيا،كماأفعكاملالنيضةتأتيمفالسعيالدؤكبياألمـكعظمتيابق
(.27ـ،ص2004قيـالتيتؤمفبيا)الخياط،لربطاألجياؿالقادمةبال

ـ،حيثإفالنظاـاالجتماعياليستطيعأفكالحياةاالجتماعيةتككفمستحيمةبدكفالقي
يكجوسمكؾتمعبدكفكجكدالقيـكمعيارأساسيستمركمفثـاليمكفلوتحقيقأىداؼالمج

(.17ـ،ص2007فرادالمجتمعككل)الحارثي،األفرادنحكأىداؼالفردبحدذاتو،كأ

ىذهالقيـ،كتبذؿفيذلؾ تسعىالمجتمعاتإلكسابأفرادىا مجمكعةمفالجيكد،لذا
كيرػالبعضبأفالفرديبدأباكتسابالقيـمفمحيطواألسرؼ،ثـمفالمدرسة،كلممدرسةدكر
حيكؼفيإكسابالتالميذالقيـ،حيثتعتبراألكثرتأثيرا فيسمكؾالفرد،كيبقىدكرىاحاسما 

كالقيـاإلسالميةالتيتحققألنياتمارسالتربيةبيدؼإعدادأجياؿلممستقبل،فيإطارالمفاىيـ
)الخطيب، النظامية كغير النظامية التربية كسائل خالؿ مف المجتمع في كاالستقرار التماسؾ

(.ـ2011

منبع ألنيا المجتمع، في السائدة لمقيـ الرئيس المحرؾ تعتبر الدراسية؛ المناىج كألف
املاتساقا بحياةكتصرفاتالطمبة،التربية،كأساسالتعميـبالنسبةلمطالب،حيثتعدأكثرالعك

(.3ـ،ص2012كبقدرمافييامفأخالؽكقيـتككفمخرجاتالتعميـفاعمةكصالحة)الفيفي،

كلقػػداىتمػػتالتربيػػةاإلسػػالميةبيػػذهالقػػيـ،السػػيماكأنيػػاتربيػػةلكػػلزمػػافكمكػػاف،تربيػػة
المعػػالـ،فقػػدكػػافالعػػربقبػػلالتسػػامحكالعطػػاء،فػػالقيـفػػيالتػػراثاإلسػػالميليػػاجػػذكركاضػػحة

،كيطيػػػرالعػػػربمػػػفالقػػػيـغيػػػرا لحميػػػدة،كجػػػاءاإلسػػػالـليعػػػززحميػػػداإلسػػػالـيشػػػتيركفبػػػالقيـا
الحميدة.

كتعتمػػػدالػػػنظـالتربكيػػػةفػػػيالعػػػالـالعربػػػي،كمنيػػػافمسػػػطيفعمػػػىكتػػػبمدرسػػػيةلمختمػػػف
يجػػكىرالعمميػػةالتعميميػػة،ألنػػوالمػػكادالدراسػػية،كمنيػػاالتربيػػةاإلسػػالمية،كيعػػدالكتػػابالمدرسػػ
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يحددلمطالبماسيدرسومفمعمكمات،كيبقػىعمػىعمميػةالػتعمـمسػتمرة،كىػككسػيمةيػتعمـبيػا
لمطالػب،يعتمػدعميػوفػيإثػراءمعارفػو،كخبراتػو،اراتػو،فيػكالمرجػعاألسػاسالطالػبكيكتسػبمي

مفكافػةمػايحتاجػوالطالػب،فالكتابالمدرسييجبأفيصػاغبطػرؽتربكيػةسػميمةبحيػثيتضػ
فإنػو(،لػذا235ـ،ص2007يػثالشػكلكالمضػمكف)مراشػدة،كيجبأفيتمتعبالجاذبيػةمػفح

مفالضركرؼأفتتضمفىذهالكتبعمىالمياراتكالقيـالكاجبتنميتيالدػالطمبة.

قيـيتضحكمفخالؿالعرضالسابق بأفالمحتكػالدراسيلوأىميةبالغةفيتنمية
،لذاكافلزاما عمىمخططيالمناىجالدراسية،كالقائميفعمىعمميةالتربيةتضميفالقيـالطمبة

كمفأىـالقيـالكاجبأفيتضمنياكتابالتربيةاإلسالميةفيمحتكػكتبالتربيةاإلسالمية،
كيك األساسية المرحمة طمبة لقيـلدػ الحاجة كتبرز آدابو، كلمحكار الحكار، قيـ الطمبة تسبيا

لذا فكانتعمىحساباآلخريف، الحكارفيظلعالـمتناحر،متصارععمىنيلحقكقو،كاد
حرؼبالمجتمعاتالمسممةالرقيبقيـالحكارلدػالناشئة.

الحكار تنميةكتعزيز أىمية التربكيكفعمى بس،كيجمع كقيمو، ماكمياراتو مكاجية بب
عف الحكار أطراؼ تخمي في سببيا يكمف كمشاحنات، سمبيات مف اليكمية حياتنا في يقع
الحكار،كغيابثقافتوبيفالمتحاكريف،كمفالمؤكدبأفغيابثقافة األسمكباألمثلفيإدارة

عمل،الحكاربيفأفرادالمجتمع،ككذلؾغيابوفيالمؤسساتالتربكيةيظيرمدػالخملفيال
كالينتجالمعرفةإالبااللتقاءكالحكار،.فاإلنسافاليحققذاتوماسؾالمجتمعكتكضعفصالبة

معيـ كالتفاعل اآلخريف، تتضح؛مع كبو المتعمـ، ذىف في الجديدة األفكار تتكلد بالحكار إذ
(.10ـ،ص2013المعاني،كت غنىالمفاىيـ)الحارثي،

حاليػػةأفالكتػػبالمدرسػػيةخاصػػةكتػػبالتربيػػةاإلسػػالميةفمػػفىنػػاتػػأتيفكػػرةالدراسػػةال
يجبأفتتضمفمكضكعاتدالةعمىقيـالحكار؛لتنعكسعمػىشخصػيةالطمبػة،كتنمػيلػدييـ
الحكار،كتعززلدييـالقدرةعمىإدارةالحكاراتبطرؽفعالػة؛السػيماكأفالحػكارالفعػاؿيجػبأف

ؽ.ييدؼإلىالكصكؿلمحقائقكنقاطاالتفا
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 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

يعدالحكار،كقيمػوكآدابػوكمياراتػومػفأىػـالمكضػكعاتالتػييجػبأفتتضػمنياالكتػب
المدرسػػية؛الرتبػػاطالحػػكاربالحيػػاةاالجتماعيػػة،كيعػػدكتػػابالتربيػػةاإلسػػالميةمػػفأىػػـالمباحػػث

الحكارلدػالطمبة.الكاجبأفتعززقيـ

معممةلممرحمةاألساسيةالعميافيالمدارسالحككميةبمحافظةككمفخالؿعملالباحثة
،كأشػدىاأثػرا عػػدـالطمبػػةبمحػيطيـغػزةالحظػتعػددا مػفالمظػػاىرالسػمككيةالسػمبيةفػيعالقػة

تقبػلالنقػد،كضػعفميػػاراتاالسػتماع،كالتسػمط،كاألنانيػة،كعػػدـاألخػذبػالرأؼالصػكابإفكػػاف
الصػػػفي،ـ،بمػػايػػنعكسعمػػىسػػمككيباحثػػةبتعزيػػزقػػيـالحػػكارلػػدييـتال،فاىتمػػآلرائيػػـمخالفػػا 
كتػػؤمفالباحثػػةبػػأفقػػيـالحػػكارفػػيالتربيػػةعمػػىتقبػػلاآلخػػر،كاألخػػذبػػالرأؼالصػػكاب،كقػػدراتيـ

اإلسػػالميةكفيمػػػةأفتعػػػدؿسػػػمكؾالطمبػػػة،كتمػػػنحيـكافػػػرا مػػػفميػػػاراتإدارةالحػػػكاربشػػػكليغػػػذؼ
نقاطاالتفاؽ.العقلكالبصيرةكصكال إلى

كتبدكحاجةالمجتمعالفمسطينيلثقافةالحكارممحة،ككنويقعتحتاحتالؿ؛إضافةإلى
شػػاتالتمفػػاز،حالػػةاالنقسػػاـالفمسػػطيني،كمشػػاىدةأحػػداثالعنػػفعبػػرالمكاقػػعاإللكتركنيػػة،كشا

أثيرعمػػىفػػيسػػمكؾالطالػػبالعنيػف،كعػػدـتقبمػػولخخػػريف،كمػػفالصػػعبالتػػكالتػيكػػافليػػاأثػػره
ئلالعادية،كالمناىجالتقميدية.الطمبةمفخالؿالطرؽكالكسا

كحرصػػػا مػػػفالباحثػػػةعمػػػىنشػػػرثقافػػػةالحػػػكار،ككقكفػػػا عنػػػدمسػػػؤكلياتياكمربيػػػةكباحثػػػة
لػػذااىتمػتبإعػػدادمػػادةإثرائيػةلتعػػززمػػفخالليػاقػػيـالحػػكارلػدػطمبػػةالصػػفالثػامفاألسػػاس.

تنحصربالسؤاؿالرئيسالتالي:فإفمشكمةالدراسةالحالية

في ضـوء قـيم الحـوار لطمبـة الصـف الثـامن كتب التربية اإلسالمية محتوى  أثر إثراءما 
 ؟األساس

 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

الصػػفالثػػامفطالبػػاتمػػاقػػيـالحػػكارالكاجػػبأفتتضػػمنياكتػػبالتربيػػةاإلسػػالميةلػػدػ .1
 ؟األساس
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 تضمفكتبالتربيةاإلسالميةلدػطالباتالصفالثامفاألساسلقيـالحكار؟درجةما .2
الصفالثامفطالباتلاألنشطةاإلثرائيةالمقترحةلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةأثرما .3

 فيضكءقيـالحكار؟األساس
لقػيـالحػكارالتػيقامػتالباحثػةبإثرائيػاالصفالثامفاألساسطالباتاكتسابدرجةما .4

 فيمحتكػكتبالتربيةاإلسالمية؟
(بػػيفمتكسػػطاتα ≤ 0.05ىػػلتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة) .5

المجمكعػػةالضػػابطةفػػيكمتكسػػطدرجػػاتطالبػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةطالبػػاتدرجػػات
 اختبارقيـالحكار؟

 :أىداف الدراسة

راسػػػةإلػػػىتحديػػػدقػػػيـالحػػػكارالكاجػػػبأفتتضػػػمنياكتػػػبالتربيػػػةاإلسػػػالميةلػػػدػتسػػػعىالد .1
 .الصفالثامفاألساسطالبات

لقػػيـةلػػدػطالبػػاتالصػػفالثػػامفاألسػػاسالتعػػرؼإلػػىمػػدػتضػػمفكتػػبالتربيػػةاإلسػػالمي .2
 الحكار.

فػػػيالصػػػفالثػػػامفاألسػػػاسلطالبػػػاتإعػػػدادأنشػػػطةإثرائيػػػةلمحتػػػكػكتػػػبالتربيػػػةاإلسػػػالمية .3
 ضكءقيـالحكار.

لقػػيـالحػػكارالتػػيقامػػتالباحثػػةالصػػفالثػػامفاألسػػاسطالبػػاتالتعػػرؼإلػػىمػػدػاكتسػػاب .4
 بإثرائيا.

الفػػػػركؽبػػػػيفمتكسػػػػطاتدرجػػػػاتأفػػػػرادالمجمكعػػػػةالتجريبيػػػػةكأفػػػػرادالمجمكعػػػػةالكشػػػػفعػػػػف .5
 الضابطةفياختبارقيـالحكار.

 فرضية الدراسة:

(بػػيفمتكسػػطاتدرجػػاتα ≤ 0.05ركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة)التكجػػدفػػ
 عةالضابطةفياختبارقيـالحكار.طالباتالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطدرجاتطالباتالمجمك
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 :أىمية الدراسة

ككنيػػػاتمقػػػيالضػػػكءعمػػػػىقػػػيـالحػػػكار؛السػػػيماكأفقػػػيـالحػػػكارأسػػػػاسميمػػػةتعػػػدالدراسػػػة -1
 االستقراراالجتماعي،كبناءمجتمعسميـسكؼقادرعمىمكاجيةالتحديات.

التربيةاإلسالمية؛مفخالؿالكقكؼعمػىتضػمفدمفنتائجالدراسةالحاليةمعممكقديستفي -2
 كتبالتربيةاإلسالميةلقيـالحكار.

المناىجالدراسيةمفخالؿالكقكؼعمػىالفجػكةمفنتائجالدراسةالحاليةمخططكيستفيدقد -3
بػػيفقػػػيـالحػػػكارالكاجػػػبتضػػػمنيابكتػػػبالتربيػػةاإلسػػػالمية،كمػػػدػتضػػػمفىػػػذهالكتػػػبلقػػػيـ

 الحكار.
بقػػػيـسػػػالميةلطمبػػةالصػػفالثػػػامفاألسػػاسككنيػػاتثػػرؼكتػػػبالتربيػػةاإلميمػػػةتعػػدالدراسػػة -4

 الحكار.
دتفيدنتائجالدراسةالحاليةالبػاحثيفكالمختصػيف،مػفخػالؿلفػتانتبػاىيـلمكضػكعيتعمػقق -5

 بقيـالحكار،ممايفتحأماميـآفاؽلدراساتمماثمة.
 قدتثرؼالدراسةالحاليةالمكتبةالفمسطينيةبمكضكعغايةفياألىميةكىكقيـالحكار. -6

 :مصطمحات الدراسة

 اإلثراء:

بأنوعمميةإدخاؿإضافاتأكتعديالتتتخطىالمنيجالعادؼ،كتتصليعرؼاإلثراء
(.13ـ،ص2010اىتماـالمتعمـ)أبكفكدة،بمحتكػمعيفيثير

كادغناءكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةبأنوعمميةإضافةتعرف الباحثة اإلثراء إجرائياً و 
 الثامف الصف طالبات األساسعمى كمفاىيـ كأنشطة بيدؼخابخبرات كذلؾ بالحكار، صة

الق قيـمعالجة ضكء في اإلسالمية التربية كتب محتكػ تحميل نتائج عنو تكشف الذؼ صكر
.الحكار،بيدؼتكسيعخبراتالطالباتكزيادةأفكارىفكتدعيميابقيـالحكار
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 المحتوى:

كالقكانيف،ي عرؼالمحتكػعمىأنومجمكعةالتعريفات،كالمفاىيـ،كالعالقات،كالحقائق،
الدراسية الكتب أحد في التعمـ مادة تشكل التي كاالتجاىات، كالقيـ، كالميارات، كالنظريات،
المقررةعمىالطمبةبأؼمرحمةمفالمراحلالدراسية،يتـاختيارىاكتنظيميا،كفقمعاييرعممية

(.93ـ،ص2004محددةبيدؼتحقيقأىداؼالمنياج)يكنسكآخركف،

كالحقائق،باحثة المحتوى وُتعرف ال كالعالقات، كالمفاىيـ، التعريفات، مجمكعة بأنو
اإلسالمية التربية كتب تتضمنيا التي كاالتجاىات كالقيـ، كالميارات، كالنظريات، كالقكانيف،

ـ(.2016/2017خالؿالعاـالدراسي)األساسالمقررةعمىطالباتالصفالثامف

 قيم الحوار:

ماعيةذاتصبغةانفعاليةقكيةكعامةكتتصلمفقريببالمستكياتمعاييراجتالقيم: 
الخمقيةالتيتقدمياالجماعةكيمتصياالفردمفبيئتوالخارجيةكيقيـمنيامكازيفيبرزبياأفعالو

(.10،صـ2011ا لوكلتصرفاتو)الزىراني،كيتخذىاىاديا مرشد

عمميةالحوار: فيك مقصكدة أىداؼ إلى لمكصكؿ اآلراء كتبادؿ األفكار لنقل كسيمة
جلتبادؿالمعرفةتتضمفالمحادثةبيفأفرادأكمجمكعاتعمىاختالؼتكجياتيـكأفكارىـمفأ

(.24ـ،ص2007)العتيبي،

ظـتنكالمبادغاإلسالميةالتي،بأنيامجمكعةمفالمعاييروُتعرف الباحثة قيم الحوار
،كتبادؿاآلراء،تعززنقلاألفكاربمحيطيفاالجتماعي،كعالقةطالباتالصفالثامفاألساس

.حكؿالمكقفالحكارؼكصكال لنقاطاتفاؽ،كحقائقسميمة

 مفيوم التربية اإلسالمية:

كالعمميةكاالجتماعيةكالعقميةالنقميةكالكسائلالطرائقمفمجمكعةىياإلسالميةالتربية
بقصدكالبشريةكالمجتمعلمفردكالتيذيبلمتأديبكالمربكفالعمماءيستخدمياالتيكالتجريبية

(.257ـ،ص2009)مصطفى،النفكسفيمنوكالخشيةالقمكب،فيهللاتقكػىدؼتحقيق
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 التخميةعمميةإلىباإلنسافتؤدؼالتيالعظيمة،اإلسالميةالمفاىيـتمؾىيأك
لمعقل،تثقيففييالمحمكدة،باألكصاؼكالتحميةالمذمكمةاألكصاؼمفكالتخميةكالتحمية،

عمىالقكػمفبأؼتضحيةذلؾيككفأفدكفلمقمب،كتطييرلمنفس،كتزكيةلمجسـ،كتقكية
(.7ـ،ص2011)الصكفي،أخرػقكػحساب

( حمس 2010كعرفيا ص 33ـ، باهلل اإليماف عمى الفرد تنشئة أنيا عمى ككحدانيتو(
تنشئةتبمغأقصىماتسمحإمكاناتوكطاقاتو؛حتىيصبحفيالدنياقادرا عمىفعلالخيرلنفسو

كألمتو،كعمىخالفةهللافيأرضو،كجديرا فياآلخرةيرضىهللاعزكجل.

فالتربيةاالسالميةىينكعمفحيثإ(م2009وتتفق الباحثة مع تعريف مصطفى )
صلالتربيةفيالمجتمعاتالمسممة،كىيمجمكعةمفالطرائقكالكسائلالنقميةكأ،أنكاعالتربية

كالعقميةكاالجتماعيةكالعمميةكالتجريبيةالتييستخدمياالمربكفلمتأديبكتيذيبالتالميذ،بقصد
.تحقيقىدؼتقكػهللافيالقمكب،كالخشيةمنوفيالنفكس

 طمبة المرحمة األساسية:

األساسيةفيفمسطيفإلىمرحمةأساسيةدنياتبدأمفالصفاألكؿإلىتنقسـالمرحمة
يقصدبطمبةالصفالرابع،كمرحمةأساسيةعمياكتبدأمفالصفالخامسإلىالصفالعاشر،ك

كالثامف، السابع، الصفكؼ ضمف المقيديف الطمبة جميع الحالية الدراسة في األساسية المرحمة
(سنة.16-10محافظاتغزة،كتتراكحأعمارىـمابيف)كالتاسع،كالعاشر،بمدارس

طالباتواختارت الباحثة الثامف عمى،األساسالصف باالطالع قامت أف بعد كذلؾ
كتبالتربيةاإلسالميةالمقررةعمىطمبةالمرحمةاألساسية،كالحظتأفكتبالتربيةاإلسالمية

ضكءقيـالحكار.لطمبةالصفالثامفىياألكثرحاجةلإلثراءفي

 :حدود الدراسة

 غزة.الدراسةعمىمحافظةتقتصراالحدود المكانية:  -1
 (.ـ2016/2017الدراسةعمىالعاـالدراسي)اقتصرتالحدود الزمنية: -2
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حسفالحدود البشرية: -3 بمدرسة األساس الثامف الصف طالبات عمى الدراسة أجريت
 .سالمةاألساسية"ب"

فيالحدود الموضوعية: -4 اإلسالمية التربية كتب محتكػ إثراء عمى الدراسة تقتصر
 المرحمةاألساسيةفيضكءقيـالحكار.



 
 
 الثانيالفصـــل 

 لمدراسة النظري اإلطار 
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 اإلطار النظري لمدراسة: الفصل الثاني
كتبالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةاألساسيةفيضكءقيـتسعىالدراسةإلثراءمحتكػ

أدبيات الثاني الفصل كيتناكؿ الدراسة، لتطبيق الثامف الصف طمبة الباحثة كحددت الحكار،
الدراسةالنظرية،كينقسـإلىالمحاكرالتالية:

 .المحور األول: إثراء المحتوى 
  :القيم في اإلسالم.المحور الثاني 
  :في التربية اإلسالمية قيم الحوارالمحور الثالث. 

 .أواًل: إثراء المحتوى 

المنيػاجبمراحػلكلقدمرياجالتربكؼ،المحتكػيعدعنصرا ميما مفعناصرالمن مفيـك
يفرؽالتربكيكفبيفالمفيكـالتقميدؼلممنياج،كالمفيكـالحديث،لكفتجدراإلشارةمتعددة،حيث

.(10ـ،ص2015)الفرا،المنياجلياجذكرعربيةإسالميةأصيمةبأفكممة

كيقػػكؿابػػف.[48المائػػدة:] چ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ فقػػاؿهللاسػػبحانوكتعػػالى:
حتػػػىتػػػرككـعمػػػىطريػػػقناىجػػػة،كالناىجػػػةتعنػػػيالطريػػػق--عبػػػاس:لػػػـيمػػػترسػػػكؿهللا

الكاضح.

عمىمجمػكعالمعمكمػاتكالحقػائق،كالمفػاىيـ،كيقتصرالمفيكـالتقميدؼلممنياجالدراسي
(.3ـ،ص2002بريكة،كاألفكار،التييدرسياالطمبةفيصكرةمادةدراسية)تماركبف

كالمنيػػاجأيضػػا عبػػارةعػػفأنشػػطةتعميميػػةمنظمػػةيػػتـتصػػميمياضػػمفجػػدكؿالمدرسػػة،
لعامػةكالخاصػةتحقيػقاألىػداؼاكيتـتنفيذىاخالؿالفترةالتعميميةلمطالبفيالمدرسػة،بيػدؼ

.(16ـ،ص2014لمتربيةكالتعميـ)أبكدية،

كع رؼالمنياجعمىأنومجمكعةمفالمعارؼ،كالميػارات،كالخبػرات،كالمفػاىيـ،كالقػيـ،
كاالتجاىػػات،المختػػارةفػػيضػػكءحاجػػاتالمجتمػػعكاألفػػراد،كيراعػػىفػػيتنظيميػػاتػػدرجالمحتػػكػ

لمنمكالجسدؼ،كالعقمي،كالكجداني،كالركحػيلمطمبػة،مػعتػكفرتصػكركتسمسمو،كاألسسالعامة
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التكقيتالمناسب)عبدالحق،عاـلألنشطةككسائلالتعميـ،كطرائقو،كلكسائلالتقكيـ،كطرائقو،ك
(.28ـ،ص2009

كي عػػرؼعمػػىأنػػوالخبػػراتالتػػييكتسػػبياالتمميػػذتحػػتإشػػراؼالمدرسػػةكتكجيييػػاسػػكاء
(.17ـ،ص2012خلالصفأكخارجو)بحرؼ،أكافذلؾدا

كفػػيضػػكءالتعريفػػاتالسػػابقةتسػػتنتجالباحثػػةبػػأفالمنيػػاجمػػربمراحػػلتطػػكر،كأصػػبح
نظاـيتككفمفمدخالت،كعمميات،كمخرجات،كتقتصرعناصرالمنياجعمى:

 األىداؼالتربكيةالعامة. -1
 كطرؽالتفكيرفييا.محتكػالمعرفة،أكأشكاؿالمعرفةالمنيجية،كمفاىيميا، -2
 األنشطةكالخبراتالتعميميةالتعممية. -3
 التقكيـ. -4

منيػػامنػػاىجكفػػيىػػذاالصػػددتػػرػالباحثػػةبػػأفىػػذهالعناصػػرتتػػكفرفػػيكافػػةالمنػػاىج،ك
الباحثػػػةالمحتػػػكػبشػػػيءمػػػفالتفصػػػيل،السػػػيماكأفالدراسػػػةتتعمػػػقتتتناكلػػػالتربيػػػةاإلسػػػالمية.ك

بإثراءالمحتكػ.

ارةعػػػفمجمكعػػػةالتعريفػػػات،كالمفػػػاىيـ،كالعالقػػػات،كالحقػػػائق،كالقػػػكانيف،المحتػػػكػعبػػػك
كالنظريػػػات،كالميػػػارات،كالقػػػيـ،كاالتجاىػػػات،التػػػيتشػػػكلمػػػادةالػػػتعمـفػػػيأحػػػدالكتػػػبالدراسػػػية
المقررةعمىالطمبةبأؼمرحمةمفالمراحلالدراسية،يتـاختيارىػاكتنظيميػا،كفػقمعػاييرعمميػة

(.93ص،ـ2004حقيقأىداؼالمنياج)يكنسكآخركف،محددةبيدؼت

كالمحتكػأيضػا عبػارةعػفجممػةمػفالحقػائقكالمفػاىيـكالمبػادغكالتعميمػاتكالنظريػات
فضػػال عػػفاالتجاىػػاتكالقػػيـالتػػيينطػػكؼعمييػػاالمنيػػاجالتعميمػػي؛كالميػػاراتالعمميػػةكاألدائيػػة

كتمثميػػافػػيبنػػاءجكانػػبالشخصػػيةكالعقميػػةكالكجدانيػػة،اكتسػػابيا،كاسػػتيعابياالطالػػبالمػػرادمػػف
(.253ـ،ص2006،الضبعكالميارية)

كتيػػػتـالتربيػػػةكالتربكيػػػكفباختيػػػارالمحتػػػكػالدراسػػػيليتفػػػقمػػػعقػػػدراتالطمبػػػة،كفمسػػػفة
خػذيجبأفيؤالمجتمع،كينظـبطرؽكأساليبلتحقيقاألىداؼالتربكية،كمفأىـالمعاييرالتي
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(عمػػػى54–53ـ،ص2009كػالدراسػػػيمػػػاذكػػػرهباىمػػػاـ)داختيػػػاركتصػػػميـالمحتػػػبيػػػاعنػػػ
النحكالتالي:

أفيككفالمحتكػمرتبطا باألىداؼ:يعتبرارتباطالمحتكػباألىػداؼالمخطػطليػا،مػفأىػـ -1
معػػاييراختيػػارالمحتػػكػ،ألفالعمميػػةالتعميميػػةتحػػاكؿالكصػػكؿإلػػىأىػػداؼمحػػددة،كعميػػو

 كتصميـىذاالمحتكػعمىأساسأفيحملرسالةىذهاألىداؼ.يجببناء
أفيكػػكفالمحتػػكػصػػادقا ،كلػػودالالتػػو:يعتبػػرالمحتػػكػصػػادقا كلػػوداللتػػوإذاكػػافيحتػػكؼ -2

 معارؼحديثة،صحيحةمفالنكاحيالعممية،كأفيكفقادرا عمىإكسابمايحتكيولمطمبة.
المختػارةالمعػارؼتكػكفأفيجػب:التمميػذفيػويعػيشالػذؼالثقػافيبالكاقعالمحتكػيرتبطأف -3

تػنجـالتػيكالمشػكالتحكلػوتحػدثالتػيالظػكاىرفيػـعمىكتساعدهالتمميذكاقعمعتتمشى
 .مكاجيتياككيفيةالظكاىرىذهعف

يغطييػػاالتػػيالمجػػاالتيعنػػيالشػػمكؿ:المحتػػكػكعمػػقالشػػمكؿبػػيفتػػكازفىنػػاؾيكػػكفأف -4
العمقأماكنظاميا،المادةعفكاضحةفكرةإلعطاءتكفيبحيثبالدراسةكيتناكلياالمحتكػ

تطبيقاتيػػػاككػػػذلؾاألساسػػػيةكاألفكػػػاركالمفػػػاىيـالمبػػػادغمثػػػلالمػػػادةأساسػػػياتتنػػػاكؿفيعنػػػي
 .المبادغمفبغيرىايربطياكأفكامالفيما لفيميايمـزالذؼالتفصيلمفبشيء

الػػػػتعمـ،عمميػػػػةشػػػػركطأىػػػػـالدافعيػػػػةتعتبػػػػر:كحاجػػػػاتيـالتالميػػػػذميػػػػكؿالمحتػػػػكػيراعػػػػيأف -5
دراسػةعمػىلإلقبػاؿلدييـالدافعيكجدالمحتكػخالؿمفكحاجاتيـالتالميذبميكؿكاالىتماـ
أحػدىػيكحاجػاتيـالتالميػذميػكؿمراعػاةعمميػةتعتبػركلػذاتعمميػـ،عمميػةكييسرالمحتكػ،
التالميػػػػذلمسػػػتكػمالئمػػػا يكػػػكفبحيػػػثالمحتػػػكػ،اختيػػػارأساسػػػياعمػػػىيػػػتـالتػػػيالمعػػػايير
 .بيايمركفالتيالنمكلمرحمةكالجسميةالعقميةكالقدرات

 إثراء المحتوى:

اإلثػػػراءبمعنػػػىاإلغنػػػاء،كىػػػكجانػػػبمػػػفجكانػػػباإلصػػػالحالتربػػػكؼ،كىػػػكميمػػػةلكافػػػة
األىػػداؼ،كالمشػػرؼالتربػػكؼأطػػراؼالعمميػػةالتربكيػػة،فػػالمعمـبإمكانػػوإثػػراءالمحتػػكػبمػػايحقػػق

يمكنوالقياـبذلؾ،كذلؾإثراءالمحتكػمفمسئكلياتالباحثيفكالمختصيف.
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ضافاتفيوتكملنكاقصمعينة ثراءالمحتكػيعنياغناءالمحتكػأكإحداثزياداتكاد كاد
ـ،ص1997كيسػػرا أكتقػػبال )المكلػػك،اكتشػػفياالمربػػكف،أكالبػػاحثكف،أكتجعمػػوأكثػػركضػػكحا أ

13.)

كتعدعمميةإثراءالمناىجالدراسيةعمميةعالجيةمحدكدةتتناكؿالجزئيػاتالتػيتكتشػف
(.5ـ،ص2004الت)عفانةكالمكلك،فييا،كتظيرفيياالمشك

فػػػػاإلثراءقػػػػديكػػػػكفبالزيػػػػادةأكبتنميػػػػةاألىػػػػداؼ،أكتحسػػػػيفالمحتػػػػكػنكعػػػػا أككمػػػػا ،أك
ضػػافة خبػػرات،أكدقػػةكتنػػكعفػػيالقيػػاسكالتقػػكيـ،عمػػىاعتبػػارأفكالىمػػا،كتفعيػػلاألنشػػطةكاد

كماسبقاإلشارةاإلثراءيؤكدعمىالشمكؿكالتكاملكالتكازفبيفعناصرالمنياجباعتبارهنظاما 
(.9ـ،ص2007)النادؼ،

،كمنيػػاالمحتػػكػ،ألحػػدعناصػػرالمنيػػاجاإلثػراءيكػػكفتػػرػالباحثػػةبػػأفكفػيضػػكءذلػػؾ
حاليةتيدؼإلىإثراءالمحتكػ،فيضكءنقػصالحظتػوالباحثػةفػيتنػاكؿقػيـكآدابفالدراسةال

الحكارفيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسية.

كيجعميـالمختمفة،المعرفةمجاالتفيالذاتإلثباتفرصا لممتعمميفاإلثراءيكفرحيث
عامػػػةاستكشػػػافيةخبػػػراتليػػػـيػػػكفركمػػػاتػػػكاجييـ،التػػػيالمختمفػػػةالمشػػػكالتحػػػلعمػػػىقػػػادريف

.المعتػػادجاالمنيػيغطييػاال،جديػدةمعرفيػةكقضػػايا،كأفكػار،لمكضػكعاتخالليػامػفيتعرضػكف
جاالمنيمفجزءا العادةفييعتبرال،جديدعمميمحتكػالستكشاؼفرصا لممتعمميفكيقدـكما

المجػػػػػػاالتمػػػػػػعالمسػػػػػػتقلكالعمػػػػػػلبالتفاعػػػػػػلالطػػػػػػالبليػػػػػػؤالءيسػػػػػػمحممػػػػػػااليػػػػػػكمي،المدرسػػػػػػي
(.14ـ،ص2010)أبكفكدة،قدراتيـتتحدػالتيالعمميةكالمكضكعات

لػػذاتتركػػزعمميػػاتاإلثػػراءعمػػىالمحتػػكػالدراسػػيلمػػالػػومػػفتػػأثيرفػػيتشػػكيلخبػػرات
المتعمـ،كتصميـأنشطةالتعمػيـكالػتعمـ،التػيتعػدكسػيمةتحقيػقاألىػداؼالتربكيػةالمرغػكبفييػا
كاليقفاإلثراءعندحػدإغنػاءالمػنيجبزيػاداتتكمػلنكاقصػو،بػليسػتمرخػالؿعمميػاتالمػنيج

كرصػالمختمفةمػفبنػاءكتجريػب،كتنفيػذ،كيػتـذلػؾبتحميػلالمحتػكػلمعرفػةنػكاحيالضػعفكالق
رمػفعناصػركاإلضػافاتلعنصػرأكأكثػ،فيوكمفثـالعملعمىمعالجتيػامػفخػالؿالزيػادات

(.10ـ،ص2012ج)شقكرة،المنيا
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كالتربيةاإلسالميةتسعىلمرقيبالفردكمياراتو،كقدراتو،كخبراتو،كميكلو،كقيمو،لذافإف
ثػػراءبشػػكلمسػػتمرلتتفػػقمػػعالتطػػكراتالعالميػػة، منػػاىجالتربيػػةاإلسػػالميةبحاجػػةإلػػىتطػػكيركاد

كالتغيراتالتيتحيطبالمجتمع،كحاجاتو.

 التطوير:الفرق بين اإلثراء و 

يفرؽالتربكيػكفبػيفاإلثػراءكالتطػكير،فػالتطكيرعمميػةعقميػةمنظمػةإلحػداثتغييػرا فػي
عناصػػػرالمنيػػػاج:"األىػػػداؼ،كالمحتػػػكػ،كاألنشػػػػطة،كأسػػػاليبالتقػػػكيـ"،كالعكامػػػلذاتالصػػػػمة،

مرسكمة.كمنيا:إعدادالمعمميف،كاإلدارةالمدرسية،كاإلشراؼالتربكؼ،بيدؼتحقيقأىداؼ

كيعتبػػػرالتطػػػكيرعمميػػػةمػػػفعمميػػػاتىندسػػػةالمنػػػاىج،يػػػتـفييػػػاتػػػدعيـجكانػػػبالقػػػػكة،
كمعالجػػػةأكتصػػػحيحنقػػػاطالضػػػعف،فػػػيكػػػلعنصػػػرمػػػفعناصػػػرالمنيػػػاج،تصػػػميما كتقكيمػػػا 

(،كيمكف293ـ،ص2000كتنفيذا ،كفيكلالعكاملالمؤثرةفيو،كالمتصمةبو)مرعيكالحيمة،
ثراءالمنياج،كتطكيرالمنياجمفخالؿالنقاطالتالية:أفنفرؽبيفإ

إثراءالمنياجعمميةعالجيػةمحػدكدة،أمػاتطػكيرالمنيػاجفيػكعمميػةعالجيػةشػاممة)الفػرا، -1
 (.14ـ،ص2015

إثػراءالمنيػاجيتنػاكؿالجزئيػػاتالتػيتكتشػففييػاالثغػػراتأكالنػكاقص،أمػاالتطػكيرفيتنػػاكؿ -2
ؼإلىتغييرشاملككامػللبنيػةالمنيػاجمػفأىػداؼكمحتػكػككسػائلالجذكركاألسس؛كيؤد

 (.16ـ،ص2010تعميـكتعمـ،كأساليبتقكيـ)أبكفكدة،
اإلثػػراءعمميػػةقػػدتكػػكففرديػػةأكجماعيػػةمحػػدكدة،فػػيمكفأفيقػػكـبيػػاالمعمػػـ،أكالمشػػرؼ -3

يػةككػل،كقػدتشػارؾفيػوالتربكؼ،أكأحػدالبػاحثيف،بينمػاالتطػكيريكػكفمػفالمؤسسػةالتربك
 (.17-2010:16مؤسساتالدكلةالمختصة)أبكفكدة،

اإلثػػراءعمميػػةتنصػػبعمػػىجانػػبكاحػػدأكعػػدةجكانػػب،بينمػػاالتطػػكيرعبػػارةعػػفمجمكعػػة -4
(،ك)شػػػعث،2001:24متكاممػػةمػػفعمميػػاتاإلثػػراءكفػػػيشػػتىجكانػػبالمنيػػاج)شػػمداف،

2009:15.) 

كىػػذايػػدللعمػػىأفالتطػػكيرأعمػػق،كأشػػملمػػفعمميػػةاإلثػػراء،كىنػػاؾعمميػػاتمترابطػػة
منيػػػاالمكائمػػػة،كالتكييػػػف،كىػػػيجزئيػػػاتمػػػفعمميػػػةاإلثػػػراء،فتكػػػكفعمميػػػاتالتكييػػػفكالمكائمػػػة
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بػوالمعمػـ،أكالمشػرؼ،أكالبػاحثيف لعنصرمفعناصرالمنياج،كفيمكضكعكاحػد،كقػديقػـك
غالبػػػا مػػػاتػػػتـعمميػػػاتالمكائمػػػةكالتكييػػػفبيػػػدؼإعػػػادةتػػػرابطعناصػػػرالمنيػػػاج،كالمختصػػػيف،ك

فالتكييفكالمكائمةأقلشمكال مفاإلثراء،كاإلثراءأقلشمكال مفالتطكير.

 :العوامل التي تساعد في عممية إثراء المحتوى 

شؤكفالتربيةىناؾالعديدمفالعكاملالتيتساعدالمعمـأكالميتـ،أكحتىالباحثفي
(:141ـ،ص2011كمفأىميا)األستاذكمطر،كطرؽالتدريسفيعمميةإثراءالمحتكػ،

 االطالععمىمصادرإضافية. -1
 فيتصميـالعمميةالتعميمية.الطمبةاشتراؾ -2
 التفكيراإلبداعيكمراعاةالفركؽالفردية. -3
 فيـالمعمـأكالباحثلإلثراءكأغراضو،ككسائمو. -4
 اإليجابينحكالتطكيركالتجديد.االتجاه -5

كذلؾفإفالتطكراتالمحيطةبالمجتمع،كالمؤسسةالتعميميةمفالعكاملالتيتسػاعدفػي
عمميػػةاإلثػػراء؛كتبصػػرالقػػائميفعمػػىالعمميػػةالتعميميػػةحػػكؿجكانػػبالػػنقص،كنقػػاطالضػػعف،

فتتيحليـفرصاإلثراء.

 :أغراض إثراء المحتوى 

كيدالمحتكػكتحسينولتحقيقاألىداؼالتربكية،لػذايجػبأفيكػكفييدؼاإلثراءإلىتج
(:186ـ،ص2014لمفأبرزىا)األستاذكمطر،مكجيا نحكأغراضمحددة،لع

،لبناءاإلثراء -1  .المفيكـبناءسيلمعيفحدإلىاألمثمةكثرتفكممامفيـك
 .المفيكـنمكعمىذلؾساعدكعمقا اتساعا األمثمةكثرتفكمماالمفيكـلنمكاإلثراء -2
أكثػػػػرالمكضػػػػكعلجعػػػػلمسػػػػبقةمتطمبػػػػاتإدخػػػػاؿأكالتبسػػػػيطأكالتجريػػػػدفػػػػيلمتػػػػدرجاإلثػػػػراء -3

 .كضكحا 
 .الحياةفيالمعمكماتلتكظيفاإلثراء -4
 .المتعمميفبيفالفرديةالفركؽلمراعاةاإلثراء -5
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 .الخبراتكتسمسلالمنياجتنظيـفجكةلسداإلثراء -6

الحاليػةكػافاليػدؼاألساسػيلعمميػةاإلثػراءسػدفجػكةنقػصالمفػاىيـكالقػيـكفيالدراسة
المتعمقةبقيـكآدابالحكار.

 :شروط إثراء المحتوى الجيد

دافػو،ذكرىػا)األسػتاذكمطػر،لإلثراءالجيدمعاييركشركطإفتكافرتحققىذااإلثراءأى
(بمايمي:189–188صـ،ص2014

 .قصكربوجانبمعالجةأكنقص،استكماؿأكثغرةلسدكظيفيا اإلثراءيككفأف -1
كالمحتػكػاألىػداؼ)األربعػةالمػنيجعناصػربػيفكمترابطػا كمتكػامال شػامال اإلثػراءيككفأف -2

العناصرفيتغييرا يتطمبالمنيجعناصرمفعنصرأؼفيتغيركأؼ،(كالتقكيـكاألنشطة
 .بعدهتأتيالتي

خػالؿكمػفتجريبيػةعمميػةخػالؿكمػفالمػنيجبناءخالؿمفتتـكىيمستمرةعمميةاإلثراء -3
 .تنفيذه

تنظػػػيـحيػػػثمػػػفالمناسػػػب،المكقػػػعفػػػيتػػػتـأفينبغػػػيمحػػػدكدةجزئيػػػةبنائيػػػةعمميػػػةاإلثػػػراء -4
مدرسػي،كتػابفيتزرعأفالضركرؼمفكليسإضافيةتككفأفكيمكفكالخبراتالمحتكػ

 .كالفردؼالمحمياإلثراءكالسيماالكتابإلىإضافتياعدـالضركرؼمفبل

المحػػػيطالمدرسػػػيمػػػفخػػػالؿمػػػاسػػػبقتسػػػتنتجالباحثػػػةبػػػأفالتغيػػػراتالتػػػيتحصػػػلفػػػي
ج،كعمميػػػػةالتطػػػػكيريجػػػػبأفتكػػػػكفمسػػػػتمرة،كاإلثػػػػراءجػػػػزءمػػػػفعمميػػػػةايػػػػتتطمػػػػبتطػػػػكيرالمن

فإنيػػاتسػػعىإلػػىإثػػراءالمحتػػكػفػػيضػػكءقػػيـ،لػػذلؾىميػػةقػػيـالحػػكارأالتطػػكير،كتػػرػالباحثػػة
الحكار،ىادفةبذلؾإكسابالطمبةقيـالحكار.
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 .ثانيًا: القيم في اإلسالم

تتغمغلالقيـفيحياةالبشرأفرادا كجماعات،كترتبطبمعنىالحياةذاتيا،كتكجوالسمكؾ
درمكانةاالمةالقيـ،كتقنحكاآلماؿكاألىداؼ،فاليخمكأؼمجتمعمفالمجتمعاتمفتمؾ

ت بمقدار الدؤكبكعظمتيا كسعييا محاكلتيا أمة أؼ نيضة عكامل مف أف كما بقيميا، مسكيا
بال (،فمثممايتعمـالناسفيجميع27ـ،ص2004قيـالتيتؤمفبيا)الخياط،لربطأجياليا

لغاتيـبالنثرأسمكبا يمارسالناسكافةالقيـسمككا .

االجتماعيةتككفمستحيمةبدكفقيـ،حيثإفالنظاـاالجتماعياليستطيعأفكالحياة
كمفثـاليمكفتحقيقأىداؼالمجتمعبدكفكجكدالقيـكمعيارأساسييكجوسمكؾ،يستمر

(.172ـ،ص1998شرنحكىذهاألىداؼ)شكماف،الب

 :مفيوم القيم في اإلسالم

المقاـ ىذا كفي ليا، المتناكليف بتعدد اإلسالمية التربية مجاؿ في القيـ مفاىيـ تتعدد
الباحثة مفذكرت االتفاؽ إلى قريبا  نجده كما الدراسة مع يتفق بما التعريفات ىذه مف بعضا 

مضمكناتىذهالمفاىيـ:

يدؿعمىمجمكعةمفالمعاييركاألحكاـ،تتككفلدػالفرد مفخالؿتفاعموالقيـمفيـك
معالمكاقفكالخبراتالفرديةكاالجتماعية،بحيثتمكنومفاختيارأىداؼكتكجيياتلحياتو،
أك العممي السمكؾ أك االتجاىات أك االىتمامات خالؿ كتتجسد إمكاناتو، بتكظيف جديرة يراىا

(.34ق،ص1408المفظيبطريقةمباشرةأكغيرمباشرة)أبكالعينيف،

مجمك كالتكجياتكىي كاالستقرار بالثبات تتسـ التي العامة كاألحكاـ المعايير مف عة
العقديةكاألخالقية،كالتييسعىالمربكفإلىغرسيافيكجدافالتالميذمفخالؿمحتكػالكتب
المنشكدة التعميمية لألىداؼ تحقيقا  الناشئة بو يمتـز أف يجب الذؼ النمكذج كتمثل المدرسية،

(.20ـ،ص2012)الفيفي،
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كت عرؼالقيـبأنيامعاييرالسمكؾذاتصبغةانفعاليةاجتماعية،كىيعبارةعفاىتماـ
المبادغ مف بمجمكعة ميتديا  ما شيء عمى اإلنساف يصدره حكـ أك تفعيل، أك اختيار، أك

 (.521ـ،ص2014كالمعاييرالتيكضعياالمجتمعالذؼيعيشبو)العقيلكالحيارؼ،

المستمدةمفكتابهللاعزكجل،كسنةرسكلوملسو هيلع هللا ىلص،كتستيدؼىذهقيـالقيـاإلسالميةك
سبح بأكامره كااللتزاـ هللا حق بتأدية كربو اإلنساف بيف طيبة عالقة إقامة كتعالى،القيـ انو

.كاالبتعادعفنكاىيو

مجمكعةلقيـاإلسالميةتعتبركفيضكءالتعريفاتالسابقةفإفالباحثيفاتفقكاعمىأفا
اإلسالمية الشخصية تصنع التي المجتمع،األخالؽ مع التفاعل عمى قادرة متكاممة كتجعميا

أعضائو مع ا،كالتكافق أجل مف العمل اإلسالميةكعمى كالعقيدة كاألسرة كرامةلنفس كتحقيق ،
.اإلنساف

نماسكع رفتعمىأنيا مكؾاإلنسافالراشد،السكؼ،االقباؿكالسمكؾكليسأؼسمكؾكاد
لبنييمبيةحيفتتصكالذؼيتبعسمككوبأىدافو،كىيايجابيةحيفتدؿعمىأمركالعملبو،كس

.(44ـ،ص2012أكعصياف)بادكيالف،

يتبيفأفالقيـفياإلسالـتعدمنطمقكافةالقيـ،كىيالعاملاألكثرتأثيرا فيمماسبق
سمككوداخلمجتمعو.متطمباتالحياة،كالتزاـالفرد،كتكيفومع

 :أىمية القيم

بناءعمىماسبقفإفالقيـتبرزفيأنياتعتبرأسسا كقكاعدرئيسةفيالسمكؾالتربكؼ
كالتزامو ملسو هيلع هللا ىلص، رسكلو كعف هللا عف جاء بما إيمانو قكة مف ينبثق المسمـ الفرد كسمكؾ المنشكد،

فلتعرضألىميةالقيـمفخالؿجانبيوعفارتكابالذنكب.كيمكفابالتقكػالتيتكبحجماح
ىما:
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 الجانب األول: أىمية القيم بالنسبة لؤلفراد.

كالمكاقف األشخاص مع تعاممو في ماسة حاجة في كمكاف زماف كل في الفرد إف
لسمككو،كيمكفأفكاألشياءإلىنسقأكنظاـلممعاييركالقيـ،كيككفىذاالنظاـبمثابةمكجيا 

تبرزأىميةالقيـفيحياةالفردكالتالي:

كماأنيا؛تقدـكرقيالشخصيةالسميمة،كتصلبياإلىكلتؤدؼالقيـدكرا فعاال فيتكامل -1
طبيعة تحديد في فعاؿ بشكل كتسيـ األفراد، بيف العالقات تككيف في أساسيا  ركنا  تمثل

 التعاملبينيـ.
ت -2 عمى القيـ مفتساعد كفعالة، إيجابية بصكرة لمفرد النفسي كالتككيف البناء، كتدعيـ نمية

خالؿالتغمبعمىالمشاكلكاالضطراباتالنفسيةالتييمكفأفتصيبوفيالمراحلالعمرية
فيكيستعيفبياعمىمكاجيةضعفنفسو،؛المختمفة،كماتحققالقيـلواإلحساسباألماف

 ياتو.كالتحدياتالتيتكاجيوفيح
تعطيالقيـلمفردفرصةلمتعبيرعفنفسوكتأكيدذاتو،فإفالفرديختارسمككياتو،كالمكاقف -3

ك إدراكو، تحسيف إلى القيـ تدفعو كما يكتسبيا، التي القيـ كفق لتتضحالمختمفة معتقداتو،
فيـ؛أماموالرؤية في المرجعي إطاره كتكسع حكلو مف العالـ فيـ عمى تساعده كبالتالي

 حياتوكعالقاتو.
غرسالقيـمنذالطفكلةيكفرلمطفلالبيئةالسميمةكالرعايةالنفسيةالالزمةلوكالعملعمى -4

 إشباعحاجاتو.
إرادتو -5 كتقكؼ المتزنة، المسمـ الفرد شخصية القيـ تيذك،تشكل ال متذبذبالذؼ القيـ بو

ى  ائ     ائ  ەئ  چ األخالؽمشتتالنفس،ينتابوكثيرمفالصراعات،حيثقاؿتعالى:

إلنسافمكانةل،كماتجعلالقيـ[22الممؾ:] چەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 كلحياتوطعما ،كتزدادثقةالناسكاعتمادىـعميو.،كمنزلة

 مستوى الجماعة.مية القيم عمى الجانب الثاني: أى

ـياألفرادكفققيؤديياتؤثرالقيـبصفةعامةعمىالمجتمع،حيثإفالسمككياتالتي
معينةيقعتأثيرىاعمىالمجتمع،فإفأؼتنظيـاجتماعيفيحاجةشديدة،كماسةإلىنسقأك
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ل النظـنظاـ أك األنساؽ تمؾ يشابو مقيـ األفراد، لدػ المكجكدة كمثموفيتضمفالقيمية أىدافو،
فإنو تتضح لـ أك القيـ تضاربت ما فإذا كعالقاتو، كنشاطاتو، حياتو، تقكـ عمييا التي العميا
التفكؾ إلى االجتماعي بالتنظيـ يدفع الذؼ االجتماعي القيمي الصراع يحدث ما سرعاف

ؾاألخالقيالسكؼ،فييدائما تتجونحكالمجتمع.كاالنييار.فالقيـالحسنةتبعثعمىالسمك

بد اإلسالـ انتشر كلقد القيـ، األفراد باكتساب دعكتو كافاية فقد سمككيـ، في متحكمة كجعميا
 الخطاب بف --عمر اإلسالـ تغمغل عندما أنو إال لمخمر، حبا  الناس أكثر ،قمبوفي

أراؽالخمكر،فيشكارعالمدينة.كاحتمتقيـاإلسالـمكانةلديو،كافأكؿمف

 ومن أىمية القيم وأثرىا عمى المجتمعات ما يمي:

تحافعالقيـعمىتماسؾالمجتمع،فتحددلوأىداؼحياتو،كمثموالعمياكمبادئوالثابتة،حيث -1
 (.36ـ،ص1988التيىيفيو)أبكالعينيف،إفالقيـتختاركفقمبادغكمثلالمجتمع

القي -2 االختياراتـتساعد بتحديدىا فيو، تحدث التي المتغيرات مكاجية عمى المجتمع
 المجتمع عمى كتحفع حياتيـ، الناس عمى تسيل التي السميمة، ككيانوالصحيحة استقراره

 (.376ق،ص1425)القرني،
عمى -3 تعمل أنيا كما متناسقة، تبدك حتى ببعض، بعضيا المجتمع ثقافة أجزاء القيـ تربط

اءالمجتمعالمنتميفإلىسا عقميا يصبحعقيدةفيذىفأعضنظـاالجتماعيةأساإعطاءال
الثقافة فالقيـ،ىذه كالشيكات، كالنزاعات المفرطة، األنانية مف المجتمع القيـ تقي كما

أعضا جميع يسعى الذؼ اليدؼ ىي جماعة أؼ في )القرني،كالمبادغ إليو لمكصكؿ ئيا
 (.376ق،ص1425

يـالمجتمعاتاإلسالميةعمىمكاجيةخطرالذكباففيالمجتمعاتالغربية،عفتساعدالق -4
اإلسالم القيـ مياديف في االنصيار )الكيالني،طريق المستقبمية الحضارة مكاكبة مع ية

 (.376،صـ2003
ىدافا كمبرراتكجكده،يتعاملبيامعالعالـ،كتحددلوأتزكدالقيـالمجتمعبالصيغةالتي -5

 (.376،صـ2003فرادسمككياتيـ)الكيالني،ثـيسمؾفيضكئياكتحددلألكمف
6-  القيـ اإلىتيدؼ قيـ كتحديد معيف، مجتمع في األفراد ثقافة عمى الضكء لمجتمع،إلقاء

مكانيكالمبادغالسائدةفيو،كأ  (.18ـ،ص1997ييا،كتعديميا)سنك،ةتكجيىدافوكاد
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كقكتوفتفيضعميوطمأنينة،عمىحصانةالمجتمعكمايساعدثباتالقيـفيمضمكنيا
القكانيفكالعقكبات،عظـمفتأثيرفكتقيومفالشركر؛ألفتأثيرىاأكاستقرار،كتحفعفيواألم

تككفأكثرقدرةعمىمنع؛لذامكجياتلسمكؾاألفرادصمةفيالنفستككفبمثابةالفالقيـالمتأ
األ كالعقكبات، القكانيف مف تخطاء يتصرؼمفالقيـ الذؼ البشرؼ لمسمكؾ الداخمية الضكابط ثل

مف تأثيرا  أكثر )القيـ( الداخمية الضكابط كتعد المختمفة، المكاقف كفق مضمكنيا في اإلنساف
الضكابطالخارجيةالمتمثمةفيالقكانيفكالمكائحكالمنشكراتالتيتسمىالعقكباتلممخالفيف.

اإل الدعكة انتشار ارتبط جكانبكلقد مختمف شممت التي لمقيـ األفراد باكتساب سالمية
حياتيـاالجتماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةكالفكريةكالتيتعدمنظكمةمتكاممةتكجوسمكؾاألفراد
نحكالقيـاإلسالميةالصحيحة،كيتقكػالمجتمعبتحصينوبالقيـالصحيحةكذلؾبتأسيسالجيل

براز القدكاتالصالحةلألجياؿالمؤمنة.منذنشأتوعمىالقيـكاد

كتيارجارؼييدموبالقيـاإلسالميةمفضرريصيبوأكتكمفقكةالمجتمعبتحصينو
الفكرؼ الغزك كهللا،كالتغريب،مثل اإلسالمية، القيـ ليدحض القكيـ الديف منيج في كالتشكيؾ

 يبيف أتعالى يجب كالتي الصالحة، القدكة مف لألجياؿنماذج تقدـ يتخمقف بأخالقياحتى كا

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ  يسيركاعمىنيجيا،كأجلالقدكاترسكلناملسو هيلع هللا ىلص،قاؿهللاتعالى:ك

.كمفبعدهأضاءت[21األحزاب:] چېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   
 الصحابة ألجياؿ الطريق سيرتوسنتو مف الخالدة القيـ فتشربكا بعدىـ، كمف عنيـ هللا رضي

ملسو هيلع هللا ىلصحتىغدتنفكسيـزكيةكعقكليـنيرة،كغيركابذلؾالدنياكأصمحكاالحياة،فمـيعرؼالخمق
منذالنشأةاألكلىمجتمعا تجمتفيوالقيـبأسمىمعانييامثلالمجتمعاتاإلسالمية،كلـيحفل

التاري هللاخ زكى الذيف كعظمائيـ الناس تاريخنا،نفكسيـبخيرة بو حفل مثمما قمكبيـ كطير

ىئ    ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ اإلسالمي،قاؿهللاتعالى:

.[90األحزاب:] چىئ  ی  ی  ی  ی   

ممامفذلؾت التربكيةاإلسالميةفيبناءالمجتمعاتكتقدميا، القيـ يؤكدتضحأىمية
عمىأىميةتأسيساألجياؿالقادمةكتشربياالقيـالتربكيةاإلسالميةبأفضلالطرؽكالكسائل.
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 :مصادر القيم اإلسالمية

حيث الحنيف، اإلسالمي الديف مصادر ىي اإلسالمية التربية في القيـ مصادر تعد
يحتا التي القيـ عمى لمحصكؿ المصادر تمؾ عمى اإلسالمية التربية المجتمعتعتمد إلييا ج

المسمـ،كتتمثلمصادرالقيـاإلسالميةفي:

 القرآن الكريم: -1

احف،المكتكبفيالمص--لنبياكالـهللاالمعجزالمنزؿعمىالقرآفالكريـكىك

يئ  جب  حب  خب     مب  چ الى:دبتالكتوالمتحدؼبأقصرسكرة،قاؿهللاتعالمنقكؿبالتكاتر،المتعب

كيعدالقرآفالكريـدستكرحياةالمجتمعالمسمـ،فيكثرؼكاسعيشملجكانب[18القيامة:]چ
الحياةالمتعددة،فيكيشملالعقائدالتيىيالحدالفاصلبيفاإليمافكالكفر،كيشملاألخالؽ

كالقيـ اآلداب منيا التي األالفاضمة قصص يشمل كما العميا، قصصكالمثل ذلؾ كمف كليف
تح كالتي تتعمقاألنبياء عممية كأحكاـ عديدة، كاجتماعية كتربكية عقدية قيـ ثناياىا في مل

بالصالةكالصكةكالزكاةكالحجكنحكذلؾ،ككذلؾأحكاـالمعامالت،كأحكاـالمتعمقةبالعالقات
اإلنسانيةعامة.

لذا؛فالقرآفالكريـيعداألساسالرئيسلمقيـفيالفكراإلسالمي،فالقيـتنبعمفتصكره
مقك ىي اإلسالـ في القيـ كانت كبيذا كاإلنساف، كالحياة كىيلمككف المسمـ، المجتمع مات

الرئيسيةلحضارةاإلسالـ.العناصر

 السنة النبوية المطيرة: -2

تعدالسنةالنبكيةالمطيرةالمصدرالثانيمفمصادرالقيـفيالتربيةاإلسالمية،كقد
تباعا كامال .ا--إلىإتباعالنبي،كدعابيفالقرآفالكريـمكانةالسنةالنبكية

ھ     ھ  ے    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ قاؿهللاتعالى:

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ،كقكلوعزكجلفيكصفرسكلوملسو هيلع هللا ىلص:[7الحشر:] چے  ۓ   

.[4-3النجـ:] چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
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النبكيةكتطبيقاتياكفيلبتككيفالشخصيةالمسممةالصالحة،كمفثـلذافإفاتباعالسنة
تككيفالمجتمعالصالح،لذلؾأمرناالرسكؿملسو هيلع هللا ىلصبالتمسؾبالسنةالنبكيةكماجاءفيياحيثقاؿ

عمي كعضكا بيا تمسككا الراشديف الميدييف الخمفاء كسنة بسنتي )عميكـ ملسو هيلع هللا ىلص: (بالنكاجديا
(.226ـ،ص2000)العسقالني،

ككظيفةالسنةالنبكيةالمطيرةمفالقرآفالكريـأنيامؤكدةلو،كمفسرةلماجاءمجمال 
ةلحكـجديدلـيردكمخصصةلماأتىمفحكـعاـ،كمنشئبو،كمقيدةلمطمقالقرآفالكريـ،

(.103،صق1417فيالقرآفالكريـ،كناسخةلحكـكردبو)نبيلكطاحكف،

يـكجاءتقصص--كلقدتقصىالصحابةرضيهللاعنيـالمعمـاألكؿرسكؿهللا
المسممكف تشربيا التي اإلسالمية التربكية القيـ مف بكثير أساس،محممة عمى سمككيـ ككاف

منيا.

 اإلجماع: -3

فيبأنواتفاؽجميعالمجتيديفمفالمسمميفؼاإلجماعفياصطالحاألصكلييف:يعر
 الرسكؿ كفاة بعد العصكر مف جميع--عصر اتفق فإذا كاقعة"، في شرعي حكـ عمى

اتباعو فيجب كاقعة في كاحد حكـ عمى الحق،المجتيديف عمى دليل ألنو مخالفتو؛ تجكز كال
كقدكردتبعضاألحاديثعفالرسكؿملسو هيلع هللا ىلص إليو، الذؼتكصمكا تدؿعمىكالصكابفيالحكـ

،مفقكلوملسو هيلع هللا ىلص:)إفأمتيالتجتمععمىضاللة،فإذارأيتـاختالفا فعميكـمتومفالخطأمةأعص
(.1303بالسكاداألعظـ()سنفابفماجو،ص:

في فالقكؿ شرعي، مستند مف لو بد ال اإلجماع الف االجتياد؛ إلى يحتاج كاالجماع
مةألفاألبغيردليلقكؿباليكػ،كىكخطأقطعا ،كىكمااليجكزكاليقع،ك،الديفبغيرعمـ

مف أك الكتاب مف يككف قد اإلجماع كسند ذكر، الذؼ الحديث بداللة الخطأ مف المعصكمة
السنة.

دلتياالتفصيمية،كيسمىمكةاستنباطاألحكاـالشرعيةمفأكالمجتيدىكمفقامتفيوم
جتيدفيكمفاليممؾالقدرةعمىاالستنباط:كالعامي،أكالذؼاللعـلوبالفقيو،أماغيرالم

باألمكرلشرعية.
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 مف ميـ مصدر أفيك مف كدليل اإلسالمي، الفقو لومصادر مشيكد األحكاـ دلة
بالصحةكاالعتبار،كيمكفاالستفادةمنوفيمعرفةاألحكاـالشرعيةلمكقائعالجديدةكىيكثيرة

يجادمجمعفيمجتمعنا،ك التتـاالستفادةإالإذاتييأجمعمفالفقياءلعرضالمسائلعمييـ،كاد
(.189-188،صـ2002فيالعالـاإلسالمي)زيداف،فقيييضـجميعالفقياء

 القياس: -4

بكاقعةعرؼالقياسي  فياصطالحاألصكلييف:بأنوإلحاؽكاقعةالنصعمىحكميا
الكاقعتيففيعمةىذاالحكـ،فالقياسيفترضكجكدحالةنقيسأخرػكردنصبحكميالتساكؼ

عمة في الشتراكيما آخر معمكـ في معمكـ حكـ إثبات فيك كلذا الجديدة؛ الحالة تمثل عمييا،
تكافرتأركانوأصبححجةشرعيةيجب(،53ـ،ص1987)العمرؼ،حكـالمثبتال كىكإذا

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ ....كالرسكؿ(العملبيا،قاؿهللاتعالى:)فإفتنازعت

ىت  يت  جث  مث    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت  یی  ی

؛كافالبدمفمالحظةالعمل،كالمعانيالتيتتضمنياالنصكص،كادعطاء[59النساء:] چىث   
يعةبأؼكاقعةجديدة،أكنازلةلـكلحكـمنصكصعميوعمةحكـ،كبيذاالنيجالتضيقالشر

تقعمفقبل،كلـيردبحكميانص،فالقياسالصحيحدليلمفأدلةاألحكاـ،كىكحجةشرعية
(.223-222ـ،ص2002يعملبيابعدالكتابكالسنةكاإلجماع)زيداف،

 :االجتياد -5

فيفعلمفيعرؼاالجتيادفياصطالحاألصكلييف:"بأنوبذؿالجيدكاستفراغالكسع
األفعاؿ،كاليستعملإالفيمافيوكمفةكجيد".كقدظيربشكلكاسعفيعيدالصحابةرضي
الفتكحات مع بكثرة ظيرت التي المستجدة المشاكل كظيكر ملسو هيلع هللا ىلص النبي كفاة بعد عنيـ هللا

العربي بالمغة عالما  المجتيد يككف أف منيا: شركط كلالجتياد كأصكليا،اإلسالمية، كقكاعدىا ة
عالما بعمكـالقرآفالكريـكالحديثكالمباحثالمتعمقةبيا،باإلضافةإلىعمموبأصكؿالفقوالتي

كا الفقيية الممكة المجتيد في تتكافر كأف ، األحكاـ استنباط عمى الذؼتساعد التشريعي لذكؽ
يـالمقاصدكالعمل.يساعدهعمىف
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المفكريفأكالنابغيفمفالفقياءمصدرا مفمصادركيعداجتيادالصحابةأكاجت ياد
إليو احتاج كقد لالختالؼ، عرضة فيك كالنظر العقل عمى كبيرا  اعتمادا  كيعتمد التشريع،
بالثقافة المختمفة الثقافات كاحتكاؾ الفتكحات عقب اإلسالمية األمصار كافة في المسممكف

مسمـ كل عمى كاجب  فاالجتياد مفاتصفبالعقلكاإلسالمية، األحالـ بمدارؾ كالعمـ الرشد
.(190ـ،ص2002)زيداف،دلةكلغةكتفسيركقكاعدكمصطمحالحديثكفيـمقاصدالشريعةأ

 االستحسان: -6

قياس مقتضى عف المجتيد عدكؿ "أنو األصكلييف: اصطالح في االستحساف يعرؼ
لدليلأنقدحفيعقموكرجحجميإلىمقتضىقياسخفي،أكعفحكـكمىإلىحكـاستثنائي

مختمفتاف كجيتاف فييا كالنظر بحكميا، نص يرد كلـ كاقعة عرضت فإذا العدكؿ، ىذا لديو
تقتضيحكما كاألخرػخفيةتقتضيحكما أخر،كقاـبنفسالمجتيددليلرجحظاىرةأحدىما

تحساف")الجارحي،عا :"االسكجيةالنظرالخفية،فعدؿعفكجيةالنظرالظاىرةفيذايسمىشر
(.77ـ،ص2007

 المصمحة المرسمة: -7

كتعرؼالمصمحةالمرسمةأؼالمطمقةفياصطالحاألصكلييف:"المصمحةالتييشرع
كإلغائيا،ألنيالـتقيدبدليلاعتباركلـيدؿدليلشرعيعمىاعتبارىاأالشارعحكميالتحقيقيا،

 النصكصالشرعيةإلىتحقيقالمصالحلمناس،اكدليلإلغاء،كتيدؼاألحكاـالتيتتضمنيا
كدفعالمفاسدعنيـ،األمرالذؼيرشدناإلىأفالتشريعاتيجبأفتككفكفقمصالحالناس،

(.84ـ،ص2002فأىكائيـكرغباتيـ)زيداف،كأفتتنزهع

 :خصائص القيم اإلسالمية

مفالسماتمنيا:اتسمتالقيـاإلسالمية،كمنياقيـالحكارفياإلسالـبالعديد

أؼأنياتصدرعفربالعالميف،كيقررالقرآفالكريـىذهالحقيقةالمتمثمةفي الربانية: -1

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ قكلوتعالى:

.كمف[52الشكرػ:] چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
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السابقةيتبيفلناأفاإلسالـمنيجربانيفيجميعجكانبوالعقديةكالتعبديةاآليةالكريمة
 كاالجتماعيةكاألخالقيةكغيرىا.

فالكحياإللييىكالذؼكضعأصكؿاألخالؽكاآلدابكفيىذاالصددترػالباحثةبأ
.لقبيحماقبحوالشرعاإلسالمية؛فييآدابربانية،كماأفالحسفماحسنوالشرعكا

جميع في كالمنيج المصدر ربانية أنيا اإلسالمية القيـ خصائص مف أف يتبيف كبيذا
جكانبيا.

،يعجكانبالذاتاإلنسانية:الجسـنياتشملجمالمقصكدبإنسانيةالقيـأؼأ اإلنسانية: -2
مانةمثال فياإلنسافالعادؼأداءىا،فقيمةاألكالعقل،كالركح،كالنفس،كالقيـفيمقدكر

 أمجاؿ لإلنساف يمكف اإلسالمية اإلنسافالتربية مقدكر في الصياـ ككذلؾ يؤدييا ف
في الشرع، لو يقدميا رخصة فمو سفر عمى أك مريضا  كاف إذا إال يؤديو أف العادؼ
الصمكات ككذلؾ المسافر، ككذلؾ الصياـ عمى القادر غير لممريض اإلفطار إباحة

ھ  ھ  ھ     ھ  ے         چ سافالعادؼأفيؤدييا،قاؿتعالى:الخمسفيمقدكراإلن

.أماإذاكاف[114ىكد:] چ﮶  ﮷  ﮸        ﮹    ﮵ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ۓے
 مريضا فأباحلواإلسالـبالكيفيةالتييستطيعالصالةبيا.

جميع الشمول والتكامل: -3 تشمل اإلسالمية التربية مجاؿ في القيـ أف بالشمكؿ يقصد
التربية في أف بمعنى كنفس، كجسد كركح عقل مف المككنة اإلنسانية الذات جكانب

 اإلسالميةقيما تخصالركحكقيما تخصالجسدكقيما تخصالنفس.

تفعموالقيـفالقيـفيمجاؿالتربيةاإلسالميةشاممةلجميعمككناتاإلنسافخال لما فا 
خر،مثلالقيـفيصرالذاتاإلنسانيةكتيملاآلعنانياتعطيقيما لعنصرمفالكضيعةمفأ

(.102ـ،ص2007لعمىحسابالجسـ)الجارحي،الفكرالمثاليالتيأعمتمفقيـالعق

الفردية،كظكاىرىا كفيذلؾيقكؿعباسمحمكدالعقاد:إفشمكؿالعقيدةفيظكاىرىا
نسافأنوكلالخاصةفيالعقيدةاإلسالمية،كىكالمزيةالتيتكحيإلىاإلالميزةاالجتماعيةىك

(.102ـ،ص2007شامل)الجارحي،
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لذاالشمكؿيتعمقباإلنساففيجميعمككناتوكفيكلشؤكفالحياةكمجاالتيا،كماأف
القيـاإلسالميةمفخصائصياالشمكؿالذؼيصاحباإلنساففيجميعمراحلنمكه.

 أنياكما فيو،كمجتمعوالذؼيعيشفيو،كما الشمكؿيراعيعالـاالنسافبما أفىذا
ـ،2006جميعجكانبيا)حميدكممكح،جامعةلكافةنشاطاتوكتكجياتو،مستكعبةحياتوكميامف

(.81ص

قيمةأخرػ،بتكاملالقيـأفالقيـاإلنسانيةتتناغـفيمابينيافالتدحضقيمةبكيقصد
 إنيا يتجرأبل فال الفرج حفع قيمة مع تتكامل األمانة قيمة فمثال  اآلخر، بعضيا مع تتكامل

صاحبياعمىالحراـفيحصففرجوإالعمىزكجوفكالىمايؤدؼإلىاألمانةالتيبيااليرتكب
اآلثاـفيمااليحللو،فكلقيمةتكملاألخرػكالتعارضيا،كذلؾالقيـالعقميةتتكاملمعالقيـ

لجسديةككذلؾالقيـالجسديةككذلؾالقيـالركحيةكالنفسية.ا

مماسبقيتضحأفمفخصائصقيـالتربيةاإلسالميةالشمكؿلجميعجكانبالذات
اإلنسانية،كماأنياتتكاملفيمابينيافالتتعارضأكتتناقضالقيـمعبعضيا.

اإلسالميالواقعية:  -4 لمقيـ المميزة الخصائص مف الفطرةالكاقعية تراعي إنيا حيث مف ة
ىي نما كاد فقط، مثالية نظرية قيما  ليست اإلسالمية فالقيـ اإلنسانية، الظركؼ كجميع

كاستجابةخ كاألحداث، الكقائع حسب نزلت شريعة كقضاياىـ،الصة الناس لمشكالت

چ :داءىا،قاؿهللاتعالىقدكراإلنسافأكمفثـفييكاقعيةفيمراميياكأىدافيا،فيم

ې  ې  ې  ى    ى  ائ     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی    ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئائ

 چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت      خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئی  جئ

 .[286البقرة:]

لمظمـ مدافعة الكاقع في تحقيقو كلكف راسخة، إسالمية قيمة المثاؿ سبيل عمى فالعدؿ
فمعل الخصـ يأتيني نو كاد بشر، أنا )أنما يقكؿ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ كاف كلذلؾ االستطاعة، بقدر
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فأقضيلوبذلؾفمفقضيتلوبحق فأحسبانوأصدؽ؛ أفيككفأبمغمفبعض؛ بعضكـ
(.371ـ،ص2004خذىاأكليتركيا()البخارؼ،فإنماىيقطعةمفنار؛فميأمسمـ؛

كالحبقيمةإسالميةعظيمة،كلكفرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصفيالعدؿبيفزكجاتوفيىذاالجانب
تممن فال أممؾ؛ فيما قسمتي ىذه )الميـ يقكؿ: كاف )الترمذؼ، أممؾ(، ال فيما ص1995ي ـ،

(،يعنيالميلالعاطفي.446

إلى يكجد كلكف اإلسالـ، في عظيمة اقتصادية قيمة اليتيـ ماؿ عمى الحفاظ ككذلؾ
جانبياكعيديحذرمفأكلماؿاليتيـلكجكدىذهالظاىرةفيالكاقعاالجتماعي.

في ربانية أصكليا، في مطمقة ككنيا فرغـ اإلسالمية، القيـ مختمف ىذا عمى كيقاس
تبع:)كا--كالحسنىلنفيالقيـالسيئة،قاؿ،الكاقعيحكموالتدرجكجكدىافي؛فإفمصدرىا

السيئةالحسنةتمحيا،كخالق )الترمذؼ، ثـإفهللا446ـ،ص1995الناسبخمقحسف( ،)
كلكنوطمبمنوالصعكدتعالىلـيطمبمفاإلنسافمطمقالكماؿفيتمثيلالقيـاإلنسانية،

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ ـكاالستطاعة،قاؿتعالى:لعزعمىقدرا

.[16التغابف:] چۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸    ۓے

 الثبات والمرونة: -5

أفالقيـاإلسالميةالتتغيرفيمضمكنيامعتغيرالزمافكالمكاففتظلالقيـالثبات
مضمكني في حسنة األالحسنة مر عمى فمثال ا األزمافكالعصكر، التقيمة فيمجاؿ ربيةمانة

رثهللااألرضكمفعمييا،كتظلالقيـالسيئةسيئةفيمختمفاإلسالميةتظلحسنةإلىأفي
عمىمرالعصكر،قاؿهللاتعالى:رذيمةالعصكركاألزمنة،فالسرقةمثال فيمجاؿالتربيةتظل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ڀٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ٱچ 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٹ

ق،1407)سنفأبيداكد،(أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك:)--،كيقكؿ[283البقرة:]

.(3535ص
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قيمةالجيادفتقدـأنياتراعيالظركؼالمجتمعةافالقيـمرنةبمعنىالمرونةويقصد ب
عمىالقيـاألخرػفيحالةاالعتداءعمىالكطفكتتقدـقيمةاألمانةعمىالقيـاألخرػفيحالة

انتشارالسرقة،كىكذافتظلالقيـمرنةمراعيةظركؼالمجتمعاتفيمختمفالعصكر.

التطبي المجاؿ في المركنة يقابميا اإلسالمية كالمبادغ كاألفكار القيـ عمى قيفالثبات
مف بالرغـ اإلسالمي المجتمع عمى الحفاظ اإلسالمية القيـ استطاعت الميزة كبيذه لمحياة،

التغيراتالتيأصابتوكالتيكاجيتوعمىمرالزمف.

 :أنواع القيم في التربية اإلسالمية

تتعددمجاالتالقيـفي التربيةاالسالميةتربيةشاممةكمتكاممةلكلزمافكمكاف،لذا
عرضالتربية يمي كفيما السابقة التربكية األدبيات عمى باالطالع الباحثة كقامت اإلسالمية،

لمجاالتالقيـفيالتربيةاالسالمية:

 القيم الدينية: -1

اتـذلؾتحققكىيالقيـالمستمدةمفالديفكالتيتتجوإلىتككيفالفردالصالح،فإذ
كالعدؿمىالبركالتقكػكتستقرفيودعائـالكفايةالسميـالذؼيتعاكفأفرادهعقياـالمجتمعالقكؼ
(.109ـ،ص2007كالسالـ)الحارثي،

الديفاإلسالميالحنيفىيعمل كسمكؾ،كتطبيق،إفالقيـالدينيةالتييحثعمييا
القيـ الفرد،كمفثـتككفىذه فققيـاإلسالـالخيرةكالمجتمعكلمفردكاقعيمممكسفيحياة

اكقدالنبيمة. مثل كالتعبدية القيـ إكساب عمى اإلسالمي الديف كالزكاة،حث ، كالصـك لصالة،
كغيرىا.كالدعاء

 القيم االجتماعية: -2

كتحدده الفرد مكقف كتكضح الشرع حدده ما كفق بمجتمعو الفرد تربط التي القيـ ىي
بدقةمفالجماعةالتييعيشمعيا.
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كماتعنيتكضيحعالقةىذااإلنسافبالككفكالبيئة،كمايحكـىذهالعالقاتمفنظـ
اجتماعيةكالديفكاألسرةكاألخالؽكالسياسةكاالقتصادكالثقافةكالفكر،كأنكاعالسمكؾكالعادات

(.202ـ،ص2010تقاليدكاألعراؼ)الرقب،كال

مفمعتقداتوكأفكارهنشطةاإلنسافبداية أاالجتماعيةعندالمسمميفتتناكؿكماأفالقيـ
كعالقتومعاألفرادكالجماعات،اضافةإلى،كقيمواألخالقيةالتيينبغيعميوأفيعملكفقيا

اإلسالمية االجتماعية القيـ كتختص المسممة، األمة في االنتماء ركح مفالمستنبطة-ايقاظ
تمعالمسمـكصكال إلىتكضيحكحفعالحقكؽحكاـألفرادالمجبكضعالنظـكاأل-مصادرالقيـ

االجتماعيةكتقريرا لممساكاةبيفاألفرادكحدكدتمؾالمساكاة،فييبالنسبةلممجتمعالمسمـبمثابة
تقدير التكافل، يمي: ما االجتماعية القيـ أمثمة كمف كالضالؿ، االنحراؼ مف الكاقي الدرع

كحقالجاركغيرىا.اآلخريف،إفشاءالسالـ،كعيادةالمريض،

 القيم االقتصادية: -3

 كتنظيـىي االقتصادية الحياة مشكالت لحل اإلسالـ شرعيا التي األحكاـ مجمكعة
نفاقوعالقة (.163ـ،ص1982)ىندؼ،اإلنسافبالماؿكصيانتوكاد

كالتربيةاإلسالميةتكجوالفردإلىكيفيةإفادةاآلخريفبفائضمالو،كمفثـيثابعمى
خيرالثكاب،إضافةإلىالحثعمىإنفاؽالماؿعفطريقالزكاةكاإلحسافكالصدقةكغيرذلؾ

ذلؾمفكجكهاإلنفاؽ،كماأنياتعملعمىتأكيدمعنىالرأفةكالرحمةبيفالمسمميف،كىيبذلؾ
كذلؾلنشرالعدالة؛تعملعمىتقريبالفكارؽبيفالطبقاتكىكمايسمىبالتكازفاالجتماعي

(.103ـ،ص1991جتماعية)الجندؼ،اال

كماتعملالتربيةاإلسالميةعمىغرسالقيـكاألنماطالسمككيةاالقتصاديةلتغيرسمكؾ
كصكال إلىالمحافظةعمىالماؿ.،محاربةالرباكالغشفراد،كمفثـتغيرالمجتمعإلىاأل

العكفلمفقراءفحسب،كمديد،كقدجاءاإلسالـبنظامواالقتصادؼليسفقطلرفعالظمـ
شأف مف يرفع ال الماؿ امتالؾ أف كلتأكيد مستكػ، أعمى إلى الفقراء مستكػ لرفع جاء بل

اإلنساف،كمااليحطالفقرمفقيمتو.
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 القيم السياسية: -4

في الحكيـ التدبير كتعكد كيسكس، يساس ألف الفرد إعداد عمى تقكـ التي القيـ ىي
(147ـ،ص2007)الحارثي،عكاقبأمرمامفاألمكر

الخطك اإلسالمي الديف حدد القرآكلقد في السياسي لمنظاـ العامة الكريـط كالسنة،ف
لمبش كالعدؿ،كلـيترؾاإلسالـ عمىأساسمفالمساكاة المطيرة رالتصرؼفيالنظاـالنبكية

ىكائيـكرغباتيـ.السياسيكفقأ

سكاءكاف-عزكجل-حتكاـإلىشريعةهللاكالنظاـالسياسيفياإلسالـيقكـعمىاال
.(3ـ،ص2013)السكسي،ذلؾلمحككمةأكالمكاطنيففيإطارمفالعدؿكالشكرػ

ما كمفثـفالتربيةاإلسالميةتعملعمىتحقيقكرامةاإلنسافكالعدؿكالمساكاة،كىذا
ت أف اإلسالمية التربية كاجب أف كما اإلسالمي، الديف مبادغ مع حقكقيـيتفق لألفراد بيف

عا أماـالدكلةسكاسية،كينبغيأيضا أفتركزالتربيةاإلسالميةعمىيككاجباتيـ،كأفاألفرادجم
ا يستطيع حتى السياسية كالمبادغ كاقعيةالقيـ بطريقة ممارستيا لمتعممكف ـ،2006)الدعيمج،

.فصيالتولكلزمافكمكافكلقدجاءاإلسالـبمبدأالشكرػعاما كترؾجزئياتوكت،(126ص

لمعدالةكحريةالرأؼكالشعكربالمسؤكلية-كأيضا -فالشكرػتعدأساسا لمنظاـالسياسي
لذلؾتعملالتربيةاإلسالميةعمىتنميةاألسسكالركائزالسياسيةفينفكس-تعالى–أماـهللا

(.150-149ـ،ص2007)الحارثي،الناشئةكالمتعمميف

اإلسالميةالتعملبمعزؿعفالنظاـالساسي؛ألفاإلسالـلـيترؾجانبا مففالتربية
الحياة مف جزء إال ىك ما السياسي كالنظاـ تحقيقو، كيفية إلى كأرشد أبانو إال الحياة جكانب
اإلنسانية،كليذااعتنىاإلسالـبالنظاـالسياسيككضعأسستنظيـأمكرالناسكتدبيرشؤكنيـ

لحكمةكالحصافة.بمزيدمفا

 القيم الخمقية: -5

الفرد في تغرس أف يجب التي كالكجدانية السمككية كالفضائل المثل مف مجمكعة ىي
كيكتسبياحتىتصبحجزءا مفسمككومثل:األمانة،الصدؽ،الصبر.
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لتييحددىاالكحيكىيأيضا مجمكعةمفالمبادغكالقكاعدالمنظمةلمسمكؾاإلنسانيا
عمىلـجكدهفيىذاالعاحققالغايةمفكافكتحديدعالقتوبغيرهعمىنحكينساإللتنظيـحياة
صفةمستقرةفيالنفسفطريةأكمكتسبةذاتأثارفيالسمكؾمحمكدةكالقيـالخمقيةأكماكجو.

ـ،ص2010)الميداني،أكمذمكمة"،فالخمقمنوماىكمحمكداألخالؽ،كينييعفمذمكميا
7).

مة،كبيفعصركعصر،كبيفتنكع،كتختمفأيضا مابيفأمةكألخمقيةتتعددكتكالقيـا
الفاضمة الكريمة األخالؽ كلكف الناس، طبائع الختالؼ آخر؛ كمكاف مكاف كبيف كزمف، زمف

ف.ؽالتيجاءبيااألنبياءكالمرسمككاحدةالتتجزأ،كىياألخال

الحيا أجل مف السمكؾ اإلسالميةىي األخالؽ الخيرةإف اإلنساني،ة لمتعامل كطريقة ،
كلـتحعاألخالؽفيخيرة؛كيستيدؼغايات،ككفالسمكؾبمقتضاىالومضمكفانسانيحيثي

ركح األخالؽ تعد لذا؛ اإلسالمي، المجتمع في بيا حظيت مثمما كعناية برعاية مجتمع أؼ
--اإلسالـ،حيثيقكؿالرسكؿ بعثتألتمـمكاـر )إنما األخالؽ(: ـ،1996)األلباني،

الخمق،حسفالبرّ:)قاؿ--النبيعفعنوهللارضيسمعافبفالنكاسعفك،(8ص
.مسمـركاه(الناسعميويطمعأفككرىتنفسؾ،فيحاؾماكاإلثـ

كرفيعفينفكسالبشر،كأفاإلسالـنظـكخمصتالباحثةإلىأفالقيـشيءأخالقي
كأكردىالمسمكباإلنساف،كلقدتميزاإلسالـبربانيةكشمكليةكتكازفكمركنةىذهالقيـ،ىذهالقيـ،

كربطبيفالقيـكسمكؾاألفراد،مفأجلالرقيبالفردكالمجتمع.
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 .ثالثًا: قيم الحوار في التربية اإلسالمية

كجب لذا كالميارات، كاإلمكانات، كالقدرات، الصفات، مف العديد في الناس اختمف
الحكار،السيماكأفاالختالؼي عرؼعمىأنوالتبايففيالرأؼكالمغايرةفيالطرح،كىكخطكة

(.182ـ،ص2012تمييدلبدايةالحكار)حداد،

يك المتحاكركفاالختالؼىكالتعددكتنكعاألفكارفيمكاقفحكارية، يدؼمفخاللو
.(36ـ،ص2015)الفرا،الكصكؿإلىاتفاؽحكؿالمكقفالحكارؼالمطركح

 :مفيوم الحوار

لىالشيء،حارإلىالشيء،الحوار لغة أصمومفالحكر،كىكالرجكععفالشيء،كاد
ليو)كعنوحكرا ،كمحارا ، (.217/4ص،ـ2003،ابفمنظكركمحارة،كحؤكرا ،رجععنوكاد

..أؼلفيعكد[14االنشقاؽ:] چں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  چ كقاؿهللاتعالى:

كىنابمعنىاإلجابة..[34الكيف:] چی جئ  حئ    مئ  چ فيقكلوتعالى:ك

نماأما الحوار اصطالحاً  في عرؼعمىأنوأسمكبلنقلالمعمكمات،البطريقةالخبر،كاد
(.5ـ،ص2008كمساعدة،اؿكالجكاب)جبرافمفخالؿالسؤ

ظيار كالحكارعبارةعفمناقشةبيفطرفيف،أكعدةأطراؼ،بقصدتصحيحالكالـ،كاد
ثباتالحق،كدفعالشبيات،كردالفاسد، ـ،ص1999مفالقكؿكالرأؼ)ابفحميد،الحجج،كاد

212.)

أثربوأكىكنكعمفالحديثبيفشخصيف،يتـفيوتداكؿالكالـ،بطريقةما،فاليست
 كالبعد اليدكء، عمىاآلخر،كيغمبعميو أحدىما كالتعصب)ضمرة، ـ،2005عفالخصكمة،

(.2ص



36 
 

كىككسيمةلنقلاألفكاركتبادؿاآلراءلمكصكؿإلىأىداؼمقصكدةفيكعمميةتتضمف
أ مف كأفكارىـ تكجياتيـ اختالؼ عمى مجمكعات أك أفراد بيف المعرفةالمحادثة تبادؿ جل

(.24ـ،ص2007،)العتيبي

الحكارىكمراجعةالكالـفيشأفما؛أكرأؼما؛لتعزيزهأكتصكيبو؛أكتطكيره؛ي عدك
كالكصكؿإلىالتماثلكالتجانس،أكالتفاىـ،أكالتكامل،كىذايشيرإلىأنونظاـلغكؼلمتخاطب

(.11ـ،ص2008ا ،كرسالةذاتمعنى)جمعة،بيفالمتحاكريفيتضمفخطاب

عرؼعمىأنوحديثيجرؼبيفشخصيفأكأكثر،كىكمراجعةالكالـكالحديثبيفكي 
طرفيف،ينتقلمفاألكؿإلىالثاني،ثـيعكدإلىاألكؿكىكذا،دكفأفيككفبيفىذيفالطرفيف

(.11ـ،ص2009لضركرةعمىخصكمة)المشكخي،مايدؿبا

ؿفياألفكار،كالمشاعربعيدةعفالحكارمحادثةبيفطرفيفأكأكثرتشتملعمىتباد
ـ،ص2010ؿإلىأىداؼنافعة)باحارث،التعصبكتحقققدرا أكبرمفالتفاىـكذلؾلمكصك

92.) 

مكقفوكيقدـ كيبيف أفكاره طرؼ كل فييا يعرض أكثر أك طرفيف محادثةبيف كالحكار
عةمشتركة،أكتغميبرأؼقرائنوبقصدتكضحفكرتوكتدعيـرأيو،أكالكصكؿإلىنتائج،أكقنا

(.Rosenbaum, 2005, p. 102عمىآخر،أكترجيحفكرةعمىأخرػ)

كالحكارعبارةعفتفاعللفظيكفكرؼكمعرفيككجدانيبيفشخصيفأكأكثر،بشكل
المبدئيمفكلاألطراؼلقبكؿالرأؼ معتكفراالستعداد الطمأنينة، فيمناختسكده إيجابي،

ـحقكلمشارؾفيالحكارفيتبنياآلراءكالمكاقف،كالدفاععنيافيإطارالمختمف،كاحترا
(.126ـ،ص2013فاألدبكالمياقة)الحارثي،م

شامللمحكار،فالحكارتفاعل كفيضكءالتعريفاتالسابقةتكصمتالباحثةإلىمفيـك
الطم تسكده مناخ في أكثر، أك شخصيف بيف ككجداني كمعرفي، كفكرؼ، كركحلفظي، أنينة

التعاكفكالمشاركة،معتكفراالستعدادالمبدئيمفكلاألطراؼلقبكؿالرأؼالمختمف،كاحتراـ
حقكلمشارؾفيالحكارفيتبنياآلراءكالمكاقف،كالدفاععنيافيإطارمفاألدبكالمياقة،

كىدفواألساسيالكصكؿإلىنقاطاتفاؽ.
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 :أىمية الحوار

 مف كسيمة درءالحكار كسائل أىـ مف كىك اآلخريف، قناع كاد هللا، إلى الدعكة كسائل
المفاسد،كحلالمشكالت،كجمبالمصالح،كتأليفالقمكب،لذلؾحرصاإلسالـعمىتعميـالفرد
العناية كجبت يعتقد، ما ضكء في يتصرؼ اإلنساف كاف كلما كمياراتو، الحكار، آداب المسمـ

المعتقداتالفاسدة،كترسيخالمعتقداتالسميمة،أالكىيالحكارباألداةاألكلىفيسبيلتغيير
فتحسف تصرفاتو، عمى ذلؾ انعكس بمعتقداتو، كاطمئف بعقمو، الفرد اقتنع كمتى كالمحاكرة،

(.15ـ،ص2009الييصمحالمجتمع)المشكخي،أخالقو،كيحسفسمككو،كبالت

البشر،لمالومفأثرفيتدعيـالحياةفالحكاريعدمفالمفاىيـاألكثررقيا فيتعامل
اإلنسانية،لذلؾاىتـالتربكيكفبالحكارآدابا ،كميارات.

بالراحة المتعمـ كتشعر المغة، كتقكؼ التفكير، تنمي التي األساليب مف كالحكار
ع،كالطمأنينة،كتقكدهإلىاإلقناعكالقبكؿ،كتشبعلديوالرغبةفيالمعرفة،كتنميمياراتاالطال

كالكشفعفالمجيكؿ،كالكسيمةالصادقة،لمكشفعمالدػاآلخريفمفآراءكأفكار،تؤثرعمى
)الباني، مباشر غير أـ مباشرا ، التأثير كاف سكاء األفضل، نحك االجتماعي كالتغير الحراؾ،

(.12ـ،ص2009

 عمى كقدرتو لممتعمـ، السميـ العيش قكاعد ببناء تيتـ اإلسالمية معكالتربية التعايش
اآلخريف،كقبكلوباالختالفاتالكاردةفيشتىمجاالتالحياة،كتعدالبيئةالمدرسيةاإلطارالعاـ
المربية،كالمياراتالمختمفة،كتدريبوعمى بالمعارؼكالخبرات، لبناءشخصيةالمتعمـ،كتزكيده

الحقكؽ.بناءعالقاتسكية،عالقاتتقكـعمىمبدأاالحتراـكالتقدير،كأداء

كقيمة كثقافة، الحكار التربكية، العممية كعناصر أفراد بيف الحكار أىمية تظير كىنا
العقمية، بمستكياتيـ كالنيكض لممتعمميف، كسابيا كاد بتقديميا، المدرسة ت عنى عظمى تربكية

(.129ـ،ص2013حةلممجتمعكرقيو)الحارثي،كالنفسية،كاالجتماعية؛ممايجعميـلبنةصال

أىميةالحكارفيالتربيةكالتعميـتظيرفيالحاجةالممحةإليوفيظلعصراالتساعك
المعرفي،الذؼتراكمتفيوالمعارؼاإلنسانية،ممايجعلالمتعمـيشعربفجكةبيفمايمتمكومف
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معمكمات،كبيفماىكجديد؛كىكمايتطمبتنميةقدرةالمتعمميفعمىفتحقنكاتاتصاؿفكرؼ
(.125ـ،ص2012لفجكة)العكيسي،ياجتماعيدائـ،مفأجلسدىذهاثقاف

 عمى لطالباتأىمية الحواركلمتعرؼ األساسية المرحمة العميا الباحثة باالطالعقامت
أىمية الحوار لمطمبةعمىمجمكعةمفاألدبياتالتربكيةالميتمة،كبناءعمىذلؾقامتبتحديد

( التالية Josef, 2001, pp. 229 -230بالنقاط ك)العبيد، ص2010(؛ (؛163–160ـ،
 ص2009ك)المشكخي، ك)الحا؛(14–13ـ، 2013رثي، ص ك)العطكؼ،130ـ، (؛

(:45-44ـ،ص2015)الفرا،ك(؛24ـ،ص2012

يسيـالحكارفيتنميةتفكيرالمتعمميف،كيساعدىـعمىتنظيـأفكارىـ؛حيثإفلوأثرا  -1
 كبيرا فيتشكيلالبنيةالمعرفية،كادعادةتنظيـالخبراتكالمكاقفالتييكاجيياالمتعمـ.

يجعموقادرا عمىاتخاذالقرارات،مماإحداثقناعاتكرؤػجديدةلدػالمتعمـ،يؤدؼإلى -2
المشكالتالتيتكاجيو،كمايحققالحكارالفيـالسميـ،كاإلدراؾالكاسعلمايدكركعالج

 حكؿالمتعمـ.
بطريقة -3 اآلخريف، مع تعاممو في يحتاجيا التي االجتماعية الميارات المتعمـ لدػ ينمي

كاحتراـآراء إبداءاآلراء، منيا:مياراتالحكار،حسفاالستماع،حرية ميذبةإيجابية؛
 يف،قبكؿالنقدالبناء،اإلقناع،كمايزيدالحكارعمىتفاعميـ،كاندماجيـفيالحياة.اآلخر

 كسيمةلبناءشخصيةالمتعمميفكأفرادمجتمعصالحيف. -4
ماـ؛إذيدعـالمشاعراإليجابيةفيفيدفععمميةالتربيةنحكاألميما يؤدؼالحكاردكرا  -5

 بالثقة، شعكرىـ مف كيزيد المتعمميف، األمثلنفس االستغالؿ كتحقيق ذاتيـ، كتحقيق
أفكارىـ، كطرح نظرىـ، كجيات عف لمتعبير ليـ الفرصة بإتاحة كذلؾ لطاقاتيـ؛

 كتشجيعيـعمىبذؿالمزيدمفالعطاء،كالمساىمةفيالحياة.
يبثالحكارركحالجماعةكالتعاكف،كاأللفة،كالمحبة،كالتكافل،كالبعدعفالفرقة،كالنزاع، -6

 خالؼ،كاألنانية،كحبالذاتلدػالمتعمميف.كال
البيئة -7 كحكؿ اآلخريف، كحكؿ نفسو، حكؿ المفاىيـ المتعمـ اكتساب في الحكار يسيـ

غرس كفي المتعمـ، حياة في كظيفية قيمة المفاىيـ ليذه تككف أف شريطة المحيطة؛
 األخالؽكالقيـاإلنسانيةاألصيمة.
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البشر؛إذمفخاللويستطيعاإلنسافالتعبيرعفالحكارمفأىـشركطالتكاصلبيف -8
أفكاره،كميكلو،كيمبيحاجاتوكرغباتو،كىككسيمةلنمكمعارفو،كزيادةخبراتو؛مفخالؿ

 تحاكرهكتكاصمومعمحيطو.
دارةالنقاشاتالبناءة.ممايتيح -9 يشجعالحكارعمىتنميةالقدرةعمىاالستماعكالتحدث،كاد

 كيكفرالكقتكالجيد.فرصأكسعلمتعمـ،
يشجعالمتعمـعمىالتعمـالذاتي،كالتفكيركالبحث،كتنظيـالمعمكمات،كعرضيابصكرة -10

 سميمة،فيضكءالمكقفالحكارؼالمطركح.
 يسيـفيتأقمـكتكيفالمتعمـفيبيئتوالمحيطة. -11
الم -12 في الجديدة األفكار كطرح تناكؿ خالؿ مف كاالبتكار؛ اإلبداع ميارات كاقفينمي

 الحكاريةكاالتصالية.

كترػالباحثةبأفالمدرسةىيالمؤسسةاالجتماعيةاألكثرأىميةفيتنميةقيـكميارات
الحكارلدػالمتعمميف،كالتربيةاإلسالميةىيأكثرأنكاعالتربيةشمكلية،كتكامال ،لذايجبأف

كآد لميارات الطمبة إكساب يككف كأف الحكار، قيـ تعزيز مفتتضمف رئيسا  ىدفا  الحكار اب
أىداؼتدريسالتربيةاإلسالميةلدػطمبةالمرحمةاألساسية.

 :أصول الحوار في اإلسالم

أصكؿ يككفلمحكار أف يجب الحكار في فالمشاركة مراعاتيا، ينبغي قكاعد كلمحديث ،
ال األدبيات عمى باالطالع الباحثة كقامت االتفاؽ، إلى تقكد كمبادغ قكاعد، التيكفق تربكية

رفياإلسالـ،كرأػافيأصكؿالحكامإلىحدا تناكلتأصكؿالحكار،فالحظتأفىناؾاتفاق
تنحصربالنقاطالتالية:أصول الحوار(بأف94-93ـ،صص1992)شاىيف،

ما -1 بحسب ليخاطبيـ الفكرية كقدراتيـ العممي، مستكاىـ كمعرفة الحاضريف، نفسية فيـ
 يفيمكف.

2-  يدعأال كال لغيره، مجاال  يترؾ كال بو، فينفرد كحده، بالحديث كيستأثر بالحكار، يستبد
نمايستأثربذلؾكحده.  مقاال ،كالفرصةلقائل،كاد
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أفيككفحسفاالستماعألقكاؿاآلخريف،كيتفيميافيما صحيحا المريةفيو،كاليقاطع -3
حر  اجاآلخريف.المتكمـ،أكيعترضأثناءالتحدث،بنيةإرباؾكاد

أاليعتقدأكيعمفأفالحقحكرعميوكحده،كأفغيرهبعيدعفالحق،كبالتالييبعد -4
 عفظنوأفأقكالوجميعياىيالصكابكالتحتملالخطأ.

 أفتككفغايتوالكصكؿإلىالحق،كاالعتراؼبوكالخضكعلو. -5
االعتراؼيفيرػأفالسيماكأفإسالمناالحنالتراجععفالخطأكاالعتراؼبالصكاب، -6

 بالخطأفضيمة.
أفيككفكالموفيحدكدالمكضكعالمطركح،كأاليخرجإلىمكضكعآخرالعالقةلو -7

 بمكضكعالحكار.
 أفيبتعدعفالمجاج،كىذرالكالـ،كأفيتكمـبجملكاضحةسميمة،تامةالمعنى. -8
 أفيتقفإعطاءاألدلة. -9

 ،كاألخذبذكؼالشكرػكالفضلكالعمـ.أفيعطياألكلكيةلذكؼالعمـفيالمجمس -10
أفيتركػقبلالتصدؼآلراءاآلخريف،فاليصدرأحكاما قبلالتفكركالتدبرفيالمكقف -11

 الحكارؼ.
تكضيح -12 أك عنو، يتحدث أك فيو، سيحاكر الذؼ لممكضكع إنماء حديثو في يككف أف

 بعضنقاطو،كاستنباطالفكائدمنو.

رفيمكضكعاتتخصالمجتمع،أكالمتحاكريف،كتجاكزكتضيفالباحثةأىميةالتحاك
األحاديثكالحكاراتغيرالمفيدة.

 :أىداف الحوار

أىـ كمف مختمفة، نكاحي مف كالمختصكف التربكيكف تناكليا متعددة، أىداؼ لمحكار
(:21–20،ص2012بشكلعاـحسبماذكر)نكر،أىداؼالحكار

قناع -1  الناسبو.الدعكةإلىالحق،كبيانو،كاد
 كشفالباطل،كرداالدعاءاتالفاسدة. -2
 التعميـ؛كذلؾمفخالؿحكارسؤاؿكجكاب. -3
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 تقريبكجياتالنظربيفالمختمفيف. -4

،فذكرىا)العطكؼ،أىداف الحوار في العممية التربوية عند طالب المرحمة األساسيةأما
(بمايمي:23ـ،ص2012

 الكصكؿإلىالحقائق،كتنميةالمعارؼ. -1
 إصالحاألخطاء،كاإلصالحبيفالمختمفيف. -2
 إظيارالحقائق،كنشراألفكار،كالقيـكالتكجياتالسميمة. -3
 تحسيفالعالقاتاإلنسانيةداخلالمؤسسةالتعميمية. -4
 إزالةالشبيات،كالشائعاتحكؿمكضكعالحكار. -5
 تحقيقكتغميبالمصالحالعامة. -6
زالةالصراعات. -7  فضاالختالفات،كاد
 جياؿعمىااللتزاـبآدابالمناقشة،كالمحاكرةفيكافةالمجاالت.تدريباأل -8
 بثركحالمسئكليةلدػالمتعمميف. -9

 رفعمستكػالتفاعلالصفي. -10

كترػالباحثةأفالحكاريجبأفيككفبمثابةثقافة،السيماكأفالحكارالجيدالفعاؿ،
تفاؽ،كيحدمفظاىرةالخالؼ.يعززالمعرفة،كيعززالتفاعلاالجتماعي،كيقكدإلىنقاطاال

 :قيم الحوار

قيـ الفعاؿ الجيد لمحكار أبرزىا مف الباحثيف مف العديد تناكليا بيا، االلتزاـ يجب ما،
(:25ـ،ص2012)ذكرهالعطكؼ

 كتحرؼالحقيقة.لصدؽفيالطرحا -1
 كعدـالخركجعفمقصده.التزاـالمكضكعيةفيالحكار -2
 كبالمنطقالسميـ.كالتسمحبياطرحاألدلة، -3
 إظيارالحق.أفيككفالمقصدمفالحكار -4
 اتساـأطراؼالحكاربالتكاضع. -5
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 يـ.ءالفرصةلخخريفلمتعبيرعفآرائإعطا -6
 االحتراـالمتبادؿ،كخمقجكحكارؼمناسبكىادغ. -7
أفيعتمدالحكارعمىحقائقثابتة،كمعمكماتصحيحة. -8

(بتناكؿقيـالحكاركصنفياإلىمايمي:92–73ـ،ص2009كقاـالمشكخي)

 تييئةالظركؼالمناسبةلمحكار. -1
 البدءبنقاطاالتفاؽكالتدرجالسميـفيالنقاش. -2
 حسفاالستماع،كعدـالمقاطعة. -3
 إعطاءالمكقفأكالقضيةالحكاريةحقيافيالنقاش. -4
 االبتعادعفاتياـاآلخريف. -5
 إفساحالمجاؿلخخريف. -6
 بالمصطمحاتالشرعية،كاأللفاظالسميمة.االلتزاـ -7
 ترتيباألفكار،كحسفعرضيا. -8

 :ميارات الحوار

ميارات تصنيف إلى ذىب مف فمنيـ الحكار، لميارات تناكليـ في الباحثكف اختمف
 عمى صنفيا مف كمنيـ الحكار، فيو يدكر الذؼ المجاؿ حسب التربيةالحكار كمبادغ أسس

ةىذهالتصنيفاتبشيءمفالتفصيل:الباحثتتتناكلاإلسالمية،ك

(مياراتالحكارإلىثالثةمجاالتأساسيةكىي:26ـ،ص2012صنفالعطكؼ)

 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:ميارات متعمقة باإلعداد لمحوار:أواًل:  -
 إخالصالنيةهللتعالى. .1
 االتفاؽعمىالمسممات. .2
 كالمصطمحاتذاتالعالقة.تحريرمحلالخالؼ،كتحديدالمفاىيـ .3
 كحدةالمكضكعكتسمسلاألفكار. .4
 ضركرةالعمـبالقضيةالمطركحلمنقاش. .5
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 االنطالؽمفالمتفقعميو،كالتسامحمعالمختمففيو. .6
 التمسؾبالدليلالناصع،كالبرىافالساطع. .7
 التزاـطرؽاإلقناعالصحيحة. .8
 تحديدآلياتانطالؽ،كاختتاـالحكار. .9

 النقاش،كماليسمكضكعالنقاش.تحديدمكضكع .10
 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:ميارات أثناء الحوار:ثانيًا:  -

 التزاـالقكؿالحسف. .1
 التحميبالصبركالحمـ. .2
 التكاضعمعاآلخريفكحسفالخمق. .3
 خفضالصكت. .4
 الرجكعلمحق،كاالعتراؼبالخطأ. .5
 اإلقراربحقاآلخريففيالتعبيرعفآرائيـ. .6
 ـالمتبادؿبيفأطراؼالحكار.االحترا .7
 اليدكءكالميففيمحاكرةالمخالفيف. .8
 تجنبالسخريةمفاآلخريف. .9

 االلتزاـبالمكضكعاتكالمكاقف،كليساألشخاص. .10
 حسفالفيـ. .11
 البعدعفالتعميـ. .12
 الكالـ،كالمفع.ةسالم .13
 حسفاالستماعكاالىتماـبكالـاألطراؼاألخرػلمحكار. .14
 يف.البعدعفتجريحاآلخر .15
 إدارةالحكاربشكليسكدهاليدكء. .16
 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:ميارات إنياء الحوار:ثالثًا:  -
 إنياءالحكاربأدبكلباقة. .1
 سالمةالمساف،كسعةالصدربعدانتياءالحكار. .2
 تمخيصالمتحاكريفألىـالنقاطالتيتكصلإليياالحكار. .3



44 
 

(عمىأفمياراتالحكارعبارةعفست118–111ـ،ص2010)العبيدبينمايرػ
مجاالتأساسيةكىي:

 مجاؿمياراتاإلعدادلمحكار. .1
 مجاؿمياراتتقديـالحكار. .2
 مجاؿالمياراتالمفظيةكالمغكيةلمحكار. .3
 مجاؿالمياراتغيرالمفظيةلمحكار"لغةالجسد،كاإليماءات". .4
 مجاؿمياراتالتأثيركاإلقناع. .5
 الحكار.مجاؿمياراتإنياء .6

 قدمت ص2011)الزىرانيفيما النحك43-39ـ، عمى الحكار، لميارات آخر تصنيفا  )
التالي:

 كيتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:الجانب الفكري لمحوار: -
 االلتزاـبالفكرةالرئيسةلمكضكعالحكار. .1
 عرضاألفكارالفرعيةفيتسمسلكتتابعمنطقي. .2
 بالفكرةالرئيسة.ربطاألفكارالفرعية .3
 دعـاألفكاركاآلراءباألدلةكالبراىيف. .4
 كيتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:غوي لمحوار:مالجانب ال -
 التنكيعفياستخداـاألساليبالمغكيةالمعبرة. .1
 استخداـالتراكيبالمغكيةالصحيحة. .2
 اختيارالمفرداتالعربيةالفصيحةلمتعبيرعفاألفكار. .3
 الربطالمناسبةلمربطبيفالجمل،كالعبارات.استخداـأدكات .4
 استخداـأساليبلغكيةتكضيحيةمناسبةلمستكػالمحاكر. .5
 كيتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:الجانب الصوتي لمحوار: -
 إخراجاألصكاتمفمخارجياالصحيحة. .1
 التنكيعفيطبقاتالصكتبمايناسبالمعنىالمقصكد. .2
 معنىالمقصكد.ضبطإيقاعالتحدثحسبال .3
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 استخداـالتنغيـالمناسبلممعنى. .4
 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:جانب لغة البدن "المغة غير المفظية": -
 االتصاؿالبصرؼمعالمحاكر،كعدـاالنشغاؿعنو. .1
 تكظيفحركاتاليديفلتكصيلالمعنىالمقصكد. .2
 استخداـمالمحالكجولتعميقالمعنىكتجسيده. .3
 ماءاتلدعـالمعنىالمنطكؽ.تكظيفاإلي .4
 اختيارالمظيركالجمسةالمناسبةالتيتكحيباحتراـالطرؼاآلخركتقديره. .5
 كيتضمفالمياراتالفرعيةالتالية:الجانب الشخصي: -
 التحدثبشكلمتصلينبئعفالجرأةكالثقة. .1
 التحكـبمشاعرالقمقكاالرتباؾأثناءالتحدث. .2
 يركجيةنظره.إظياراالحتراـلممحاكركتقد .3
 التفاعلعندطرحاألفكاركاآلراءالشخصية. .4
 التجردأثناءالحكار،كعدـالتأثرباألحكاـكالمكاقفالسابقة. .5
 اإلنصاتالجيدلممحاكر،كالتفاعلمعآرائو. .6

( الفرا ص2015كاقترحت عنيا52-51ـ، كينبثق لمحكار، رئيسة ميارات ثالث )
(ميارةفرعيةلطمبةالمرحمةاألساسية،كذلؾعمىالنحكالتالي:17)

 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية::الحوار لموضوع الفكري  بالجانب تتعمق ميارات :أوالً 

 .الحكارلمكضكعالرئيسةبالفكرةااللتزاـ .1
 .المطركحلمحكارالرئيسةفكاراألمففرعيةأفكارطرح .2
 .كالبراىيفباألدلةلمحكارالمطركحةاألفكاردعـ .3
يجازبدقةفكاراألعرض .4  .بالمعنىيخلالكاد
 .منطقيتسمسلكفقمتتابعةاألفكارعرض .5

 كتتضمفالمياراتالفرعيةالتالية::التواصمية بالقدرة تتعمق ميارات: ثانياً 

 .المقصكدالمعنىعفتعبرالئقةألفاظاستخداـ .6
 .قمقأكتمعثـدكفكثقةبطالقةالتحدث .7
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 .المعنىتامةجملفيالتحدث .8
 .الحديثمضمكفكفقالصكتنبراتتنكع .9

 .كالكالميةالصكتيةالالزماتتجنب .10
 .كاإلنصاتاالستماعحسفمراعاة .11
 .كاإليماءاتاإلشاراتاستخداـ .12

 المياراتالفرعيةالتالية:كتتضمف :الحوار بآداب تتعمق ميارات :ثالثاً 

 .عنيـاالنشغاؿكعدـالمشاركيفبحديثاالىتماـإظيار .13
 .اآلخريفمعالتجاكبيظيربماباعتداؿالجمكس .14
 .الحكارأثناءالكجوكانبساطالبشاشةعمىالحفاظ .15
 .الحكارأثناءالحركيةالالزماتتجنب .16
 .الحكارفيالمشاركيفعمىالنظراتبتكزيعبصريا التكاصل .17

 :معوقات الحوار

نياء كاد اتفاؽ، نقاط إلى الكصكؿ بيدؼ أشخاص، عدة شخصيفأك بيف الحكار يدكر
عمى معكقات الحكارعدة فاعمية مف كلكفيحد األطراؼ، جميع بالنفععمى يعكد بما الحكار

120ـ،ص2010قاتالحكارمايمي)العبيد،المتحاكريفأخذىابعيفاالعتبار،كمفأىـمعك
(:40–38ـ،ص2012(؛ك)العطكؼ،122–

 التعصبلمرأؼكاإلصرارعميو. .1
 الحكار.دالغضبعن .2
 عدـاالستماعالجيدآلراءاآلخريف. .3
 سكءالمكاف،كالزماف. .4
 المراء،كعدـتحرؼالصدؽفيالطرح. .5
 عدـاالقتناعبالتعدد،كاالختالؼ. .6
 كريف.ضعفالقكاسـالمشتركة،كنقاطاالتفاؽبيفالمتحا .7
 عدـااللتزاـباألسمكبالفعاؿلمحكار. .8
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(مجمكعةمفالمعكقاتالتيتحدمففاعمية53-52ـ،ص2015كتضيفالفرا)
الحكاربيفطالبالمرحمةاألساسية:

 ضعفثقةالمحاكربنفسو. .1
 الخكؼمفطرحاألسئمة،كاألفكار. .2
 ضعفالمياراتالحكارية. .3
 سكءالظفباآلخريف. .4
 التسمطيلدػأحدالمتحاكريف.األسمكب .5
 سكءالقصدمفالحكار. .6
 األحكاـكالعداكاتالمسبقةبيفالمتحاكريف. .7
 ضعفاإللماـالمعرفيبمكضكعالحكار. .8
 الخجل،كالخكؼكالرىبةمفطرحاألفكار. .9

اإلثرائية األنشطة تصميـ عند المعكقات ىذه الباحثة الطالبات،كراعت عمى كتطبيقيا
 مكضكعات طرح خالؿ مف بداءحكاريةكذلؾ كاد التفكير تثير حكارية كمكاقف الطالبات، عمى

بدء بضركرة الطالبات عمى تؤكد ككانت لخخريف، االستماع حسف تنمية في كتسيـ اآلراء،
لةنيايةالحكارالحكاربكمماتإيجابية،كالحديثأثناءالحكارفيصمبالمكقفالحكارؼ،كمحاك

بعض اكتشاؼ في الباحثة ساعدت المجمكعات كىذه الحكار، إليو تكصل ما تمخص بجمل
تذليل كمحاكلة الحكار في الكاردة الصعبة المصطمحات كبعض الطالبات، حكار في األخطاء

 الصعكباتكالمعكقاتالتيحالتدكفنجاحالحكار.



 

 

 

 

 ثالثالالفصـــل 

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث


كمياراتو الحكار قيـ تناكلت التي السابقة األدبيات الدراسة مف الثالث الفصل يعرض
إلى كتنقسـ األقدـ، إلى األحدث مف زمني تسمسل كفق السابقة الدراسات عرض كتـ كآدابو،

محكريف،كذلؾعمىالنحكالتالي:

 .دراسات تتعمق بالقيم االسالميةالمحور األول: 

 (:م2014دراسة أبو شريخ ومصطفى ) .1

لممرحمة االسالمية الثقافة كتب محتكػ مراعاة مدػ عمى الكقكؼ إلى الدراسة ىدفت
الثانكيةباألردفلمقيـالتربكيةفيضكءاإلطارالعاـلممناىجكالكتبالمدرسية،كباستخداـكحدة

ةالقرآنية،كالحديثالشريف(،كتككفمجتمعكعينةالدراسةمفجميعاآلياتالقرآنيةالتحميل)اآلي
كاألحاديثالنبكيةالشريفةالمتضمنةفيكتبالثقافةاالسالميةلممرحمةالثانكيةالمقررتدريسيا

( الدراسي تحميل2012/2013لمعاـ أسمكب عمى باالعتماد الكصفي، المنيج استخداـ كتـ ،)
كػ،حيثكانتاألداةاألساسيةعبارةعفبطاقةتحميلالمحتكػ.المحت

المكصى التربكية القيـ عدد أف إلى الدراسة الثقافةكخمصت كتب في بتضمينيا
(قيمة،43االسالميةلممرحمةالثانكيةفيضكءاالطارالعاـلممناىجكالكتبالمدرسيةقدبمغت)

مكزعةعمىأربعةمجاالترئيسة،كأكثرالقيـالتربكيةتكرارا فيكتبالثقافةاالسالميةلممرحمة
%(مفإجمالي64(،كبنسبة)471اركصل)الثانكيةكانتمجاؿالقيـاإليمانيةكالعقدية،بتكر

القيـ.

 (:م2014باعموي ) .2

المتضمنةفيمقررالتربيةاإلسالميةلمصف الخمقية القيـ التعرؼإلى ىدفتالدراسة
العاشربسمطنةعماف،كاستخدـالباحثأسمكبتحميلالمحتكػ،ككافمجتمعالدراسةعبارةعف

،كيتضمفجزأيف،كاعتمدتالدراسةعمىاستمارةلتحميلمقررالتربيةاإلسالميةبسمطنةعماف
المحتكػالمقررعمىالطمبة.
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اإلسالمية التربية مقرر في المتضمنة الخمقية القيـ مجمكع أف إلى الدراسة كخمصت
278(قيمةخمقية،كبمغمجمكعتكرارالقيـالخمقية)30لمصفالعاشربسمطنةعماف) (تكرار 

األكؿ، التحميل قيمة289ك)في تكرارا  الخمقية القيـ أكثر كجاءت الثاني، التحميل في تكرارا  )
الفرج، كحفع الصدر، سالمة قيمة تكرارا  الخمقية القيـ أقل كانت بينما العدؿ، كقيمة النصح،

كالتمطف،كالتفاؤؿ،كالحمـ،كالعفك،كالتضحية.

 (:م2011دراسة حمادنة والمغيض ) .3

ـاالسالميةالتيتتضمنياكتبالمغةالعربيةالمقررةفيالصفيفلىالقيىدفتالتعرؼإ
الباحثافمنيجكصفي،كأسمكباألساساألكؿكالثانيمفمرحمةالتعميـ فياألردف،كاستخدـ

تحميلالمضمكفلتعييفالقيـاالسالمية،ككانتالعبارةىيكحدةالتحميل.

 القيـ تكرارات مجمكع أف إلى الدراسة )خمصت بمغت كجاءت427االسالمية قيمة، )
القيـفيالمجاؿالتعبدؼ)252القيـاألخالقيةبالمرتبةاألكلىبتكرار) (مرة،كقيـ83(،يمييا

(مرة،34(مرة،كبالمرتبةالرابعةالمجاؿالعقدؼ)40المجاؿاالجتماعيجاءتثالثةبتكرار)
(مرة.18رار)كمجاؿالمعامالتبالمرتبةالخامسةكاألخيرةبتك

 (:م2011دراسة القصير ) .4

ىدفتلمكقكؼعمىمدػتكافرالقيـاالسالميةفيكتبالتربيةاالسالميةالمقررةعمى
الباحث طمبةالمرحمةاألساسيةفياليمفمفكجيةنظرالمعمميف،كلتحقيقاألىداؼاستخدـ

(معمما 346عمىعينةبمغت)المنيجالكصفي،ككانتأداةالدراسةعبارةعفاستبانة،ط بقت
كمعممةمفمعمميمحافظةالحديدةباليمف.

بةاألكلى،ثـالمجاؿالبيئي،كتكصمتالدراسةإلىأفقيـالمجاؿاالجتماعيجاءبالمرت
كذلؾمفكجيةنظرمعمميالمرحمةاألساسيةباليمف.

 (:م2010دراسة الشممتي ) .5

التربية كتب في المتضمنة الفردية األخالقية القيـ عف الكشف إلى الدراسة ىدفت
اإلسالميةالمقررةلممرحمةالمتكسطةبالمممكةالعربيةالسعكدية،كطرائقعرضيا،كتككنتعينة
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العربية بالمممكة المتكسطة المرحمة طمبة عمى المقررة اإلسالمية التربية كتب مف الدراسة
 )السعكدية، الباحث12كعددىا كأستخدـ كالتكحيد، كالفقو، التفسيركالحديث تضمنت: كالتي ،)

كاشتممتعمى الفردية، األخالقية بالقيـ الدراسةفيقائمة أسمكبتحميلالمحتكػ،كتمثمتأداة
(قيمة.68)

خمصتالدراسةإلىأفعددالقيـاألخالقيةالفرديةالمتضمنةفيكتبالتربيةاإلسالمية
(قيمةكماينبغيتكافرىا68(قيمةأخالقيةفردية،مفمجمكع)55المقررلممرحمةالمتكسطة)

%(،كتبيفأفىناؾتفاكتا كبيرا فيكدكدالقيـاألخالقية80.9فيىذهالكتب،كبنسبةبمغت)
كأىناالفرديةفيكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةلممرحمةالمتكسطةكافة،كبنسبشيكعمختمفة،

المقررة الفرديةفيكتبالتربيةاإلسالمية األخالقية بيفطرائقعرضالقيـ كبيرا  ىناؾتفاكتا 
عمىالمرحمةالمتكسطبالمممكةالعربيةالسعكدية؛حيثجاءتالطريقةاألدبيةأكال تمتياالطريقة

الفكرية.

 (:م2010دراسة قشالن ) .6

المرحمةالثانكيةفيتعزيزالقيـاإلسالميةلدػىدفتالدراسةالتعرؼإلىدكرمعممي
تعزيزىا، إلى المعممكف يسعى التي اإلسالمية القيـ أىـ إلى كالتعرؼ غزة، بمحافظات طالبيـ

( مف الدراسة عينة المنيج624كتككنت الباحث كاستخدـ عشكائية، بطريقة اختيركا طالبا  )
ستبانة.الكصفيالتحميمي،ككانتأداةالدراسةعبارةا

لدػ اإلسالمية القيـ تعزيز في الثانكية المرحمة معممي دكر أف إلى الدراسة خمصت
( بمغ غزة بمحافظات قيـ67.7طالبيـ يمييا األكلى، الرتبة عمى الخمقية القيـ كحصمت ،)%

كتب المرتبةاألخيرة، الشخصية كاحتمتالقيـ الكجدانية، القيـ قيـ القيـاالجتماعية، ثـ يفالعمـ،
كجكدفركؽحكؿدكرالمعمـفيتعزيزالقيـالشخصيةفقطتعزػلمتغيرالمستكػالتعميمي.

 (:م2009دراسة الصافي ) .7

ىدفتإلىالكقكؼعمىدرجةتكافرالقيـالدينيةفيكتبالمغةالعربيةلممرحمةالثانكية
لمحتكػ،كتككفمجتمعفيليبيا،كلتحقيقاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،كأسمكبتحميلا
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العاـ خالؿ كتب أربعة عددىا كالبالغ الثانكية، لممرحمة العربية المغة كتب جميع مف الدراسة
(2008/2009.)

قيـ ثـ العبادات، قيـ ثـ األكلى، بالمرتبة جاءت العقيدة قيـ أف إلى الدراسة كخمصت
الفقو،ثـقيـاألحكاؿالشخصية،ثـقيـالمعامالت.

 (:م2009دراسة منصور وطالفحة ) .8

كتبفيتضمينياينبغيالتياألخالقيةالقيـمنظكمةعفالكشفإلىالبحثىدؼ
عينةتككنت،كالكتبتمؾفيالمتضمنةكالقيـاألردف،فياألساسيةلممرحمةاإلسالميةالتربية
(10)عددىاكالبالغاألردف،فياألساسيةلممرحمةاإلسالميةالتربيةكتبجميعمفالبحث

تضمينياينبغيالتياألخالقيةالقيـإلىلمتكصلالفمسفيالتحميلأسمكبالباحثافاستخدـ.كتب
باالعتمادفييا،المتضمنةاألخالقيةالقيـعفلمكشفالمحتكػتحميلكأسمكبالكتب،تمؾفي

.األخالقيةالقيـلتحميلكحدةالمفيدةالجممةعمى

اإلسالميةالتربيةكتبفيتضمينياينبغيالتياألخالقيةالقيـأفالنتائجكأظيرت
كالقيـالفردية،األخالقيةالقيـمنظكمة:ىيمجاالت،أربعةعمىىرميا مكزعةاألساسيةلممرحمة

قيماالمتضمنةالجملنسبةأفالنتائجأظيرتكمااألممية،بيفكالقيـالمدنية،كالقيـاألسرية،
التياألخالقيةالقيـمجمكعمف%(64)األخالقيةالقيـعددنسبةكأف،%(28)بمغتأخالقية

لمجاؿنسبةكأقلالفردية،األخالقيةالقيـلمجاؿكانتظيكرنسبةأعمىكأفتضمينيا،ينبغي
.ميةاألىبيفاألخالقيةالقيـ

 (:م2008دراسة ىندي والغويري ) .9

 اإلسالمية التربية كتاب يتضمنيا التي التسامح قيـ عف الكشف الى الدراسة ىذه ىدفت
 التربية معممي تقدير في الجنس كأثر فيو، تتكزع التيكالكيفية األساسي، العاشر لمصف

.الجكانب ىذه تتناكؿثالثة أسئمة عف اإلجابة محاكلتيا خالؿ مف كذلؾ ألىميتيا؛ اإلسالمية
)م الدراسة مجتمع تككفك 104ف (35)عمى مكزعيف اإلسالمية، لمتربية كمعممات معمميف(

عددىا فبمغ عشكائية، بطريقة المجتمع ىذا أفراد بيف مف الدراسةعينة اختيار كتـ أساسية، مدرسة
ا (71)  كاستخدمت.العاشر الصف عمى تشتملأساسية مدرسة (27)عمى مكزعيف كمعممة معمم 
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 فقرة (45)مف مككنة استبانة كالثانية تحميل قائمة إحداىما أداتيف بياناتيا جمع في الدراسة
 مجاالتسبعة في صنفت

اإلسالمية التربية كتاب في المتضمنة التسامح قيـ عدد فأ الدراسة نتائج أظيرت كقد
 كاف التسامح قيـ فيو كردت الذؼ الكتاب أشكاؿ مف شكل أكثر ف(،كأ85قيمةكتكراراتيا31)

 أىميتيا في كبيرة درجة ذات كانت االستبانة في الكاردة التسامح قيـ جميع فت،كأالفقرا محتكػ
 ال التسامح قيـ ألىمية اإلسالمية التربية معممي تقدير درجة ت،كأفكالمعمما المعمميف تقدير في

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـاختبار نتائج أظيرت حيث جنسيـ؛ باختالؼ تختمف
.المعممات كتقدير المعمميف تقدير متكسطات

 (:م2003دراسة عبد العزيز ) .10

الثانكؼ الثاني لمصف االسالمية التربية كتب في المتضمنة القيـ إلى التعرؼ ىدفت
الثانكؼ الثاني لمصف اإلسالمية التربية كتب مف الدراسة مجتمع كتككف األردف، في الشرعي

الباحثطريقةتحميلالمحتكػكاعتمد عمىالجممةكالفقرةككحدةالشرعيفياألردف،كاستخدـ
لمتحميل.

(قيمةتكررت279خمصتالدراسةإلىأفمحتكػكتبالتربيةاالسالميةقدتضمف)ك
المجاؿالتعبدؼ،344) المجاؿاالقتصادؼ، (تكرارا ،كتكزعتعمىالمجاالتالتاليةبالترتيب؛

الدراسةإلىكجكدتقاربفيالمجاؿاالجتماعي،المجاؿالسياسي،المجاؿالمعرفي،كخمصت
تكزيعالقيـباستثناءالمجاؿالمعرفي،كأفىناؾعشكائيةكعدـتخطيطمسبقفيتضمفالقيـ.

 التعقيب عمى دراسات المحور األول:

 أواًل: من حيث األىداف.

دراسة ىدفت حيث األىداؼ مف مجمكعة األكؿ المحكر في السابقة الدراسات تناكلت
شريخكمصطفى )أبك لممرحمة2014، االسالمية الثقافة كتب مراعاة مدػ عمى الكقكؼ إلى )

(لمكشفعفالقيـالخمقيةالمتضمنةفي2014الثانكيةلمقيـالتربكية،كىدفتدراسة)باعمكؼ،
(لمكشفعفالقيـاإلسالمية2011مقررالتربيةاإلسالمية،كىدفتدراسة)حمادنةكالمغيض،
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كتبالمغ التيتتضمنيا المقررة،كىدفتدراسة)القصير، العربية لمكشفعفتكافر2011ة )
القيـاإلسالميةفيكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةعمىطمبةالمرحمةاألساسية،كىدفتدراسة

(لمكشفعفالقيـاألخالقيةالفرديةفيكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةعمى2010)الشممتي،
(لمكشفعف2010بالمممكةالعربيةالسعكدية،كىدفتدراسة)قشالف،طمبةالمرحمةالمتكسطة

(لمكقكؼ2009دكرمعمميالمرحمةالثانكيةفيتعزيزالقيـاإلسالمية،كىدفتدراسة)لصافي،
دراسة كىدفت ليبيا، في الثانكية لممرحمة العربية المغة كتب في الدينية القيـ تكافر درجة إلى

(لمكشفعفمنظكمةالقيـاألخالقيةالتيينبغيتضمينيافيكتب2009)منصكركطالفحة،
(لمكشفعفقيـالتسامحالتييتضمنيا2008التربيةاإلسالمية،أمادراسة)ىندؼكالغكيرؼ،

(لمكشفعفالقيـ2003كتابالتربيةاإلسالميةلمصفالعاشر،كىدفتدراسة)عبدالعزيز،
سالميةلمصفالثانيالثانكؼالشرعيباألردف.المتضمنةفيكتبالتربيةاإل

 من حيث المنيج واإلجراءات.

)أبك دراسة استخدمت حيث بحيثة، كأساليب مناىج عدة السابقة الدراسات استخدمت
 كمصطفى، 2014شريخ )باعمكؼ، كدراسة ،)2014 كالمغيض، )حمادنة كدراسة ،)2011)
(كدراسة)عبد2009(كدراسة)صافي،2010(،كدراسة)الشممتي،2011كدراسة)القصير،

(2010(المنيجالكصفيكاعتمدتأسمكبتحميلالمحتكػ،أمادراسة)قشالف،2003العزيز،
المنيجالكصفيالتحميميفقطكاعتمدتعمىاالستبانةكأداةلجمعالبيانات،أمادراسة)منصكر

دمتبطاقةتحميلالمحتكػكأداة(فاستخدمتأسمكبالتحميلالفمسفيكاستخ2009كطالفحة،
 كالغكيرؼ، )ىندؼ دراسة أما البيانات، لجمع الكصفي2008أساسية المنيج فاستخدمت )

كاالستبانةكأداةلجمعالبيانات.

 ثالثًا: من حيث النتائج.

تكصمتالدراساتالسابقةإلىأفتضمفالقيـاإلسالميةسكاءأكانتخمقيةأكأخالقية،
فيالكتبالمدرسيةالزالتضعيفة،كاليكجدتكازففيتناكليا،كذلؾكالتسامح،كأف تضمنيا

لطمبةفإفالدراساتالسابقةفيالمحكراألكؿتكصمتإلىأفدكرالمعمـفيتنميةالقيـلدػا
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%(كىذه67.7بمغ)ـ(أفدكرالمعمـ2010قشالف)ضعيفا كلـيتجاكزالمتكسطكأظيرتدراسة
نسبةليستضعيفة.

 رابعًا: أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المحور األول.

تتفقالدراسةالحاليةمعدراساتالمحكراألكؿمفحيثأنياتيتـبالتربيةاإلسالمية،
كىي اإلسالمية لمتربية المدرسية الكتب تتضمنيا التي القيـ أىـ فإفكأحد كذلؾ الحكار، قيـ

يتفقأيضا مفمعظـدراسات الباحثةاعتمدتعمىالمنيجالكصفيفيتحميلالمحتكػ،كىذا
المحكراألكؿ.

 خامسًا: أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المحور األول.

في األكؿ المحكر في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة بقيـتختمف تعتني أنيا
تقدـمادةإثرائيةلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةكتدريسياالختبارأثرىاالحكار،كتختصبأنيا

 االختبارعمى تستخدـ أنيا في الحالية الدراسة تختمف كذلؾ األساس، الثامف الصف طالبات
كأداةلجمعالبيانات،كاعتمدتالمنيجالكصفي،كالمنيجالتجريبي.

.ر الثاني: دراسات تتعمق بقيم الحوارالمحو 

 (:م2015دراسة الفرا ) .1

ىدفتالدراسةإلىإثراءمحتكػالتربيةالمدنيةفيضكءأدباالخػتالؼ،كأثػرهفػيتنميػة
بمحافظػػػةخػػػانيكنس،كلتحقيػػػقأىػػػداؼاألسػػػاسميػػػاراتالحػػػكارلػػػدػطالبػػػاتالصػػػفالسػػػادس

الدراسػةاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفي،كالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،حيػػثقامػػتالباحثػػةبإعػػداد
مجمكعةمفاألنشػطةاإلثرائيػةفػيضػكءأدباالخػتالؼ،كادعػدادقائمػةميػاراتمناسػبةلطالبػات

(95تطبيقياعمىعينػةبمغػت)الصفالسادساألساسي،ثـتـتحكيمياإلىبطاقةمالحظة،تـ
(طالبػػػػة48(طالبػػػػةمجمكعػػػػةتجريبيػػػػةدرسػػػػتاألنشػػػػطةاإلثرائيػػػػة،ك)47طالبػػػػة،تنقسػػػػـإلػػػػى)

مجمكعةضابطةدرستبالطرائقالعادية.
ميػػاراتالحػػكارالكاجػػبتنميتيػػالػػدػطالبػػاتالصػػفالسػػادسكتكصػػمتالدراسػػةإلػػىأف

تتعمػػقبالجانػػبالفكػػرؼلمحػػكار،ميػػاراتتتعمػػق(ميػػاراترئيسػػة،كىػػي:ميػػارات3عبػػارةعػػف:)
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كجػػػكدكتبػػيف(ميػػارةفرعيػػة.17بالقػػدرةالتكاصػػمية،ميػػاراتتتعمػػقبػػآدابالحػػػكار،ينبثػػقعنيػػا)
فػػػػركؽذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةفػػػػيميػػػػاراتالحػػػػكاربػػػػيفطالبػػػػاتالمجمكعػػػػةالتجريبيػػػػة،كطالبػػػػات

لصػالحطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػة،ظػة،المجمكعةالضابطةفيالتطبيقالبعدؼلبطاقةالمالح
إثػػراءمحتػػكػالتربيػػةالمدنيػػةفػػيضػػكءأدباالخػػتالؼلػػوأثػػرداؿإحصػػائيا فػػيتنميػػةكتبػػيفأف

 مياراتالحكارلدػطالباتالصفالسادس.
 (:م2015دراسة شقورة ) .2

أثػرإثػػراءمحتػكػكتػابالتربيػػةالمدنيػةفػيتنميػػةقػيـالحػػكارالتعػػرؼإلػىىػدفتالدراسػة
لدػطمبةالصفالرابعاألساسي،كلتحقيقأىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،
كالمنيجالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفقائمةبقػيـالحػكارالكاجػبتضػمنيافػيكتػاب

صفالرابعاألساسي،كبطاقةتحميلمحتكػالكتاب،كمادةإثرائيةلمحتكػالتربيةالمدنيةلطمبةال
(طالبػػػا ،تػػػـ81كتػػػابالتربيػػػةالمدنيػػػة،كاختبػػػارقػػػيـالحػػػكار،ككانػػػتعينػػػةالدراسػػػةعبػػػارةعػػػف)

التابعةلككالةالغكثالدكليةبمحافظةخافيكنس،االبتدائيةاختيارىـمفمدرسةمصطفىحافع
(طالبا مجمكعةتجريبيػة،كالثانيػةتتكػكفمػف41مجمكعتيفاألكلىتتككفمف)كتـتقسيميـإلى

(طالبا مجمكعةضابطة.40)

(22كتكصػػمتالدراسػػػةإلػػػىأفكتػػػابالتربيػػػةالمدنيػػةلمصػػػفالرابػػػعيجػػػبأفيتضػػػمف)
قيمةمفقػيـالحػكار،كتبػيفأنػوتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيمتكسػطدرجػاتالطمبػةفػي

طبيقالبعدؼلصالحطمبةالمجمكعةالتجريبية،كتبيفأفالمػادةاإلثرائيػةلػوأثػرداؿإحصػائيا الت
فيتنميةقيـالحكارلدػالطمبة.

 (:م2013دراسة الحارثي ) .3

ىدفتالدراسةإلىتحديدفاعميػةاسػتخداـاسػتراتيجياتمختػارةفػيتػدريسمػادةالحػديث،
مفػاىيـالثقافػةاإلسػالميةكميػاراتالحػكارلػدػطالبػاتالصػفكالثقافػةاإلسػالميةلتنميػةالػكعيب

األكؿالثانكؼبمدينةمكةالمكرمة،كلتحقيقاألىداؼتـاستخداـالمػنيجالتجريبػي،ككانػتعينػة
(طالبػػػػةتػػػػـتقسػػػػيميفعشػػػػكائيا إلػػػػىثػػػػالثمجمكعػػػػاتاألكلػػػػىتػػػػدرس91الدراسػػػػةعبػػػػارةعػػػػف)

درستباستراتيجيةالمناقشةالنشػطة،كالثالثػةدرسػتبػالتعمـباستراتيجيةالعصفالذىني،كالثانية
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(سػػػؤاال ،52التعػػػاكني،ككانػػػتأدكاتالدراسػػػةعبػػػارةعػػػف:اختبػػػارالػػػكعيبالمفػػػاىيـاإلسػػػالمية)
(سؤاال .37مقياسالكعيبمياراتالحكار)

أظيػػػػرتالنتػػػػائجأفىنػػػػاؾفركقػػػػا فػػػػيمتكسػػػػطدرجػػػػاتالطالبػػػػاتفػػػػيالتطبيػػػػقالقبمػػػػيك
التطبيقالبعدؼالختبارالػكعيبمفػاىيـالثقافػةاإلسػالميةلصػالحالتطبيػقالبعػدؼ،كتبػيفأيضػا ك

أفىنػاؾفػركؽذاتداللػػةإحصػائيةبػيفمتكسػػطدرجػاتالطالبػاتفػػيالتطبيػقالقبمػيكالتطبيػػق
ثالثالبعدؼالختبارالكعيبمياراتالحكار،لصالحالتطبيقالبعدؼ،كتبيفأفاالستراتيجياتالػ

المختػػارةليػػافاعميػػةكتػػأثيرذكداللػػةإحصػػائيةفػػيرفػػعالػػكعيبمفػػاىيـالثقافػػةاإلسػػالميةكتنميػػة
مياراتالحكارلدػالطالبات.

 (:م2012دراسة أبو جزر ) .4

اإلسالمية التربية محتكػ في تكافرىا الالـز االختالؼ آداب تحديد إلى الدراسة ىدفت
 الفكر ضكء في الثانكية المنيجلممرحمة الباحثة استخدمت األىداؼ كلتحقيق اإلسالمي،

(طالبا ،كطالبةتـاختيارىـعشكائيا ،كتـإعداد440الكصفي،ككانتعينةالدراسةعبارةعف)
قائمةبآداباالختالؼالكاجبأفيتضمنيامحتكػالتربيةاإلسالمية،كمفأىـالنتائجالتيتـ

النيا القائمة أف إلييا، كىي:التكصل أساسية مجاالت أربعة مف تككنت االختالؼ آلداب ئية
المجاؿالعمميكالعممي،المجاؿاألخالقي،المجاؿاالجتماعي،المجاؿالنفسي.

كحظيمحتكػكتابالتربيةاإلسالميةلمصفالثانيعشرعمىنسبأعمىمفمحتكػكتاب
ؼ،فيمااحتمتآداباالختالؼالتربيةاإلسالميةلمصفالحادؼعشرفيتضمفآداباالختال

االجتماعيةالمرتبةاألكلى.

 (:م2012دراسة الغنام ) .5

ىدفتالدراسػةإلػىتحديػددكرالمعمػـفػيتنميػةقػيـالحػكارلػدػطمبػةالمرحمػةاألساسػية
األكلىفيدكلةالبحريف،كلتحقيقأىػداؼالدراسػةتػـاسػتخداـالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،ككانػت

ةعبارةعفاستبانةكزعتعمىعينةمفمعمميالمرحمػةاألساسػيةبدكلػةالبحػريفبمػغأداةالدراس
(معمما ،كمعممة.124عددىـ)
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كأظيػػرتالنتػػائجأفالمعمػػـيقػػكـبػػدكرمرتفػػعفػػيتنميػػةقػػيـالحػػكارلػػدػطمبتػػو،ككانػػت
مرحمةاألساسيةفيدكرالمعمـفيتنميةقيـالحكارلدػطمبةالىناؾفركؽذاتداللةإحصائية

األكلػػػىفػػػيدكلػػػةالبحػػػريفتعػػػزػلمتغيػػػرالجػػػنس،لصػػػالحالػػػذككر،كلػػػـتظيػػػرفػػػركؽذاتداللػػػة
إحصػػػائيةفػػػيدكرالمعمػػػـفػػػيتنميػػػةقػػػيـالحػػػكارلػػػدػطمبػػػةالمرحمػػػةاألساسػػػيةاألكلػػػىفػػػيدكلػػػة

البحريفتعزػلمتغيرالمؤىلالعممي،كمتغيرالخبرة.

 (:م2011دراسة الزىراني ) .6

ىدفتالدراسةإلىالكشػفعػفمػدػإسػياـاإلشػراؼالتربػكؼفػينشػرثقافػةالحػكارمػف
كجيػػػةنظػػػرالمشػػػرفاتالتربكيػػػاتكالمعممػػػات،كلتحقيػػػقاألىػػػداؼتػػػـاسػػػتخداـالمػػػنيجالكصػػػفي
المسحي،ككانتأداةالدراسةاألساسيةعبارةعفاستبانة،طبقػتعمػىعينػةعشػكائيةطبقيػةبمػغ

(معممػػة،536%(مػػفإجمػػاليالمشػػرفاتالتربكيػػات،ك)30فةتربكيػػة،بنسػػبة)(مشػػر65قكاميػػا)
.االبتدائية%(مفإجماليالمعمماتفيمدينةمكةالمكرمة،لممرحمة15بكاقع)

ككشفتالدراسةعفأفمستكػممارسةالحكارلدػالمشرفاتالتربكياتمفكجيػةنظػر
،كتبيفأفدرجةإسياـاإلشراؼالتربكؼفينشرالمشرفاتالتربكياتكالمعمماتبمستكػمتكسط

ثقافػػةالحػػكارجػػاءبمسػػتكػمتكسػػط،كتبػػيفأفىنػػاؾفركقػػا تعػػزػلمتغيػػرمسػػمىالعمػػللصػػالح
المشرفاتالتربكيات.

 (:م2010دراسة المواجده ) .7

ىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىالكشػػػفعػػػفدكركتػػػبالثقافػػػةاإلسػػػالميةالمدرسػػػيةلمصػػػفيفاألكؿ
كالثانيالثانكؼفينشرثقافةالحكاركالتسامحمعاآلخرفياألردف،كحاكؿالباحثتقػديـالثاني

تصػػػنيفمقتػػػػرحلمبػػػادغالحػػػػكاركالتسػػػامحمػػػػعاآلخػػػرالكاجػػػػبتضػػػمينيافػػػػيالكتػػػبالمدرسػػػػية،
كلتحقيػػقاألىػػػداؼاسػػػتخدـالباحػػثالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػي،ككانػػػتعينػػػةالدراسػػةىػػػيذاتيػػػا

ةكىػػكعبػػارةعػػفكتػػبالثقافػػةاإلسػػالميةالمدرسػػيةلمصػػفاألكؿكالثػػانيالثػػانكؼ،مجتمػػعالدراسػػ
(مبدأ،ثـأعدبطاقةلتحميػلمحتػكػالكتػبفػي17كصنفالباحثمبادغالحكاركالتسامحإلى)

ضكءىذهالمبادغ،فأظيرتالنتائجعدـتضميفكتبالثقافةاإلسالميةلمبادغالحكاركالتسامح
لمستكػالمطمكب.معاآلخربا



59 
 





 (:م2009دراسة باوزير ) .8

ىدفتالدراسةإلىالكشفعفدكرمعمـالتربيةاإلسالميةفيتنميةالحكارالكطنيلدػ
طالبالمرحمةالثانكيةفيمحافظةجدة،كاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمػي،ككانػتأداة

(معممػػػا مػػػفمعممػػػيالتربيػػػة222مػػػف)الدراسػػػةعبػػػارةعػػػفاسػػػتبانة،كقػػػدتككنػػػتعينػػػةالدراسػػػة
%(مفالمجتمعالكميلمدراسة،كتـاختيارجميعمشرفيالتربية77اإلسالميةيمثمكفمانسبتو)

(مشرفا .29دة،كالبالغعددىـ)اإلسالميةبمحافظةج

بيػػامعمػػـالتربيػػةاإلسػػالميةفػػيتنميػػةك أشػػارتنتػػائجالدراسػػةإلػػىأفاألدكارالتػػييقػػـك
الحكارالكطنيجاءتبدرجةمرتفعةقبلكأثناءالدرس،كبعداالنتياءمفالدرس،ككشفالنتػائج
عفكجكدفركؽدالةإحصائيا فيتقديراتالعينةتعزػلمتغيرالمؤىلالعممػي،لصػالحالدراسػات

العميا،كلـتظيرفركؽتعزػلمتغيرالكظيفة.

 (:م2008دراسة محمود ) .9

عرفةآراءأعضاءىيئةالتدريسبكمياتالتربيةفيأىميةتنكعكتعددىدفتالدراسةإلىم
اآلراء،معتأصيلذلؾمفالقرآفالكريـكالسنةالنبكية،كتكضيحدكرالمؤسساتالتربكيةفي
فييا، كمناقشتيـ آرائيـ عف التعبير في لخخريف الفرصة إتاحة عمى المعاصر المسمـ تنشئة

برازاآلدابالتييأمر بيااإلسالـفياحتراـأصحابكجياتالنظرالمختمفة،كعدـتحقيرىـكاد
أىـ ككانت الدراسة، في الكصفي المنيج باتباع الباحث كقاـ شأنيـ، مف التقميل أك سبيـ، أك
التربية، بكميات التدريس ىيئة أعضاء آراء الستطالع شخصية مقابالت عف عبارة األدكات

لتربكيةالسابقةإضافةإلىمراجعةاألدبياتا

أىـالنتائجأفاالختالؼفيالرأؼكالتنكعإذاكافممتزما بالضكابطالخمقيةيسيـكانتك
اآلراء تنكع كأف اإلسالمي، لممجتمع السياسيةكاالقتصاديةكاالجتماعية بالقضايا اإلحساس في

راءكاالجتياداتكاختالفيايساعدعمىطرحالبدائلكحمكؿمتعددةلممشكالت،كأفاختالؼاآل
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كتبيفأفاليدؼمف يتضمنوتنكعفياألفكاركاالتجاىات، الفكريةبما يسيـفيإثراءالحياة
االختالؼفياآلراءتحقيقمصمحةالمجتمعالمسمـكتحقيقالنفعالعاـ،معااللتزاـبعدـمخالفة

العقيدةكالتشريعاتاإلسالمية.

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

 أواًل: من حيث األىداف.

)الفرا، دراسة ىدفت حيث أىداؼ عدة األكؿ المحكر في السابقة الدراسات تناكلت
(إلىإثراءمحتكػالتربيةالمدنيةفيضكءأدبالختالؼفيتنميةمياراتالحكار،فيما2015

 المدنيةفي2015ىدفتدراسة)شقكرة، إلىالكشفعفأثرإثراءمحتكػالتربية قيـ( تنمية
 (لمكشفعففعاليةاستخداـاستراتيجياتتدريسفي2013الحكار،كىدفتدراسة)الحارثي،

 جزر، )أبك دراسة كىدفت الحكار، ميارات 2012تنمية الالـز االختالؼ آداب تحديد إلى )
 الثانكية،كىدفتدراسة)الغناـ، فيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمة إلىتحد2012تكافرىا يد(

(إلىالكشفعفإسياـ2011دكرالمعمـفيتنميةقيـالحكار،بينماىدفتدراسة)الزىراني،
(لمكشفعفدكرالكتب2010اإلشراؼالتربكؼفينشرثقافةالحكار،أمادراسة)المكاجده،

(لمكشفعفدكر2009الثقافةاإلسالميةفينشرثقافةالحكاركالتسامح،أمادراسة)باكزير،
(فيدفتلمكشف2008معمـالتربيةاإلسالميةفيتنميةقيـالحكارالكطني،أمادراسة)محمكد،

عفمعرفةأعضاءىيئةالتدريسبأىميةالتنكعكالتعدد.

 من حيث المنيج واإلجراءات.

المنيجالكصفيكالمنيجشبوالتجريبيككانتأدكات2015استخدمتدراسة)الفرا، )
(فاستخدمت2015ةعفقائمةميارات،كبطاقةمالحظة،أمادراسة)شقكرة،ىذهالدراسةعبار
إثرائيةكاختبارقيـالحكارلجمعالمنيجالتجريبي كمادة كاعتمدتعمىبطاقةتحميلمحتكػ، ،

(فاستخدمتالمنيجالتجريبي،كاختبارالكعي2013البيانات،بينمااستخدمتدراسة)الحارثي،
(فاستخدمت2012ية،كاختبارالكعيبمياراتالحكار،أمادراسة)أبكجزر،بالمفاىيـاإلسالم

 )الغناـ، دراسة أما الكصفي، المنيج عمى كاعتمدت كاستبانة، االختالؼ، آداب (2012قائمة
كاستخدمت البيانات، جمع في االستبانة عمى كاعتمدت التحميمي، الكصفي المنيج فاستخدمت
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 )الزىراني، 2011دراسة )المكاجده،( دراسة أما البيانات، لجمع كاالستبانة الكصفي، المنيج
أما2010 الكتب، محتكػ تحميل بطاقة الباحث كأعد التحميمي، الكصفي المنيج فاستخدمت )

(فاستخدمتالمنيجالكصفيكاالستبانةكأداةلجمعالبيانات،أمادراسة2009دراسة)باكزير،
جالكصفي.(فاستخدمتالمني2008)محمكد،

 ثالثًا: من حيث النتائج.

تكصمتالدراساتالسابقةإلىمجمكعةمفالنتائجكأىمياأفاإلشراؼالتربكؼيسيـفي
إثراء كأف الحكار، كقيـ ميارات تنمية في تسيـ استراتيجيات ىناؾ كأف الحكار، ثقافة تنمية

المحتكػبأدباالختالؼيعززمياراتالحكارلدػالطمبة.

 .الثاني: أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المحور رابعاً 

تتفقالدراسةالحاليةمعدراساتالمحكرالثانيفيأنياتتعمقبقيـالحكاركمتغيرتابع،
(فيأنياتستخدـالمنيجالكصفيكالمنيجالتجريبي،كذلؾتتفق2015كتتفقمعدراسة)الفرا،

(مفحيثأنياتعتمدعمىعممياتاإلثراء2015(،كدراسة)شقكرة،2015ا،معدراسة)الفر
لممحتكػ.

 .الثانيخامسًا: أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المحور 

بقيـ تعتني أنيا في الثاني المحكر في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تختمف
(قيمة،كتختص12قيـالحكاربمغعددىا)كحددتياالباحثةمفخالؿقائمةفيضكءالحكار

تتعمقبقيـالحكارلدػطالباتالصفالثامفاألساس،كذلؾتختمفالدراسةالحاليةفي بأنيا
أنياتستخدـاالختباركأداةلجمعالبيانات،كاعتمدتالمنيجالكصفي،كالمنيجالتجريبيمعا .

 :عمى الدراسات السابقةالعام  التعقيب

األخالقية، منيا القيـ ىذه كتنكعت اإلسالمية التربية قيـ السابقة الدراسات تناكلت
فكانت القيـ، ليذه تناكليا في السابقة الدراسات كتنكعت كالحكار، كالعفك، كالتسامح، كالخمقية،

 دراسات ككانتىناؾ الحكار، قيـ تعملعمىتعزيز دراسات تضمفىناؾ عف لمكشف تيدؼ
محتكػالكتبلمقيـعمىاختالؼأنكعيا.
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أشارتالدراساتالسابقةإلىأفالقيـمفأىـأىداؼالتربيةالمعاصرة،كأفىناؾكسائل
يمكفمفخاللياتعزيزالقيـكمياراتالحكاركقيمولدػالطمبة،كأفالمناىجالعربيةكالفمسطينية

تكامللقيـالحكار.الزالتالتحققالتكازفكال

كاستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيجكانبمتعددةأىمياتحديدقائمةقيـ
فيالكتبالمدرسيةخاصةلدػطالباتالصفالثامف،كاعدادبطاقة الحكارالكاجبتضمنيا

جراءاتالمادةا إلثرائية.تحميلمحتكػلمكشفعفتضمنيا،كمااستفادتفيصياغةأنشطةكاد
ثراء كاد الحكار، قيـ اختبار كصياغة الحالية، الدراسة مشكمة صياغة طريقة في استفادت كما

اإلطارالنظرؼ.





 

 

 

 

 الرابعالفصـــل 

 إجراءات الدراسة
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 إجراءات الدراسة: الفصل الرابع

قامػػتبيػػاالباحثػػة،حيػػثيتنػػاكؿالفصػػلالرابػػعأىػػـاإلجػػراءاتكالخطػػكاتالميدانيػػةالتػػي
يتضػػػمفمػػػنيجالدراسػػػة،كمجتمػػػعالدراسػػػة،كعينػػػةالدراسػػػة،كأدكاتالدراسػػػة،كخطػػػكاتالدراسػػػة،

كالصعكباتالتيكاجيتالباحثة،كضبطالمتغيرات،كاألساليباإلحصائيةالمستخدمة.

 .أواًل: منيج الدراسة

الدراسػػػػةالمػػػػنيجاتبعػػػػتلػػػػذابطبيعػػػػةكأىػػػػداؼالدراسػػػػة،كأدكاتيػػػػا،المتبػػػػعيػػػػرتبطالمػػػػنيج
الكصفي،كالمنيجالتجريبي.

طريقػػةمػػفطػػرؽالتحميػػلكالتفسػػيربشػػكلككيعػػرؼالمػػنيجالكصػػفيبأنػػوأسػػمكبعممػػي
ـ،ص2006)الحسػف،عمميلمظكاىربطرؽمنظمةلمكصكؿإلىحمكؿلممشكمةالمػرادعالجيػا

دراسة،كتفسيرىامفخػالؿاإلطػار(؛حيثاست خِدـالمنيجالكصفيفيكصفالظاىرةقيدال56
التربيػةاإلسػالميةالمقػررةعمػىطالبػاتالصػفيباالنظرؼكالدراساتالسابقة،كتحميلمحتكػكت

فيضكءقيـالحكار.األساسالثامف

الػتحكـفػيالمتغيػراتمػفخالليػايػتـكطريقػةعمميػةبأنومػنيجكيعرؼالمنيجالتجريبي
الباحػػثبتطكيعػػو كتغييػػرهبيػػدؼتحديػػدكقيػػاس،المػػؤثرةفػػيظػػاىرةمػػاباسػػتثناءمتغيػػركاحػػديقػػـك

الباحثةالمنيجالتجريبيكاتبعت؛(207 م، ص2111تأثيرهعمىالظاىرةمكضعالدراسة)ممحـ،
،عمػػػىالمتغيػػػرالتػػػابعفػػػيقيػػػاسأثػػػرالمتغيػػػرالمسػػػتقل)المػػػادةاإلثرائيػػػةفػػػيضػػػكءقػػػيـالحػػػكار(

)تحصيلالطالباتلقيـالحكار(.كالشكلالتالييكضحتصميـالدراسةالتجريبي:
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 .ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة

بمػػدارسمحافظػػةغػػزةاألسػػاستكػػكفمجتمػػعالدراسػػةمػػفجميػػعطالبػػاتالصػػفالثػػامف
ـ(.أمػػاعينػػةالدراسػػة2016/2017(بدايػػةالعػػاـالدراسػػي)4237الحككميػػة،كالبػػالغعػػددىف)

فتنقسـإلىقسميف،كذلؾعمىالنحكالتالي:

ـــة االســـتطالعية: -1 قامػػػتالباحثػػػةباختيػػػارعينػػػةاسػػػتطالعيةمػػػفمدرسػػػةحسػػػفسػػػالمةالعين
ممػفاألسػاس(طالبػةمػفطالبػاتالصػفالثػامف40األساسية"ب"بطريقةعشػكائيةبمغػت)

درسػػػػفكتػػػػبالتربيػػػػةاالسػػػػالمية.حيػػػػثجػػػػرػالتطبيػػػػقاالسػػػػتطالعينيايػػػػةالعػػػػاـالدراسػػػػي
(2015/2016.) 

ــة  -2 ــة:العين قامػػتالباحثػػةباختيػػارمدرسػػةحسػػفسػػالمةاألساسػػية"ب"بطريقػػةقصػػديةالفعمي
كذلػػػؾلعػػػدةأسػػػباب،أىميػػػارغبػػػةالمدرسػػػةبتطبيػػػقالتجربػػػة،كالتسػػػييالتالمتػػػكفرةلتطبيقيػػػا،

(طالبة،160)األساسكيكجدبمدرسةحسفسالمةاألساسية"ب"أربعشعبلمصفالثامف
(82(شػػعبكبمغػػتعينػػػةالدراسػػةالفعميػػػة)4عشػػكائيةمػػفبػػػيف)كاخِتيػػرتشػػعبتافبطريقػػػة

(،كالثانيةضابطةكتبمغ41طالبةتـتقسيميفعشكائيا إلىمجمكعتيفاألكلىتجريبيةتبمغ)
(طالبة.41)

 .ثالثًا: أدوات الدراسة

اسػػػػتخدمتالباحثػػػػةمجمكعػػػػةمػػػػفاألدكاتلتحقيػػػػقأىػػػػداؼالدراسػػػػة،كفيمػػػػايمػػػػيعرضػػػػا 
تصميـكتنفيذأدكاتالدراسة:إلجراءات

أواًل: قائمة قيم الحـوار الواجـب أن يتضـمنيا محتـوى التربيـة االسـالمية لطالبـات الصـف الثـامن 
 األساسي.

عداد القائمة.1)  (: تصميم وا 

اطمعػػػتالباحثػػػةعمػػػىمجمكعػػػةمػػػفالدراسػػػاتكاألدبيػػػاتالتربكيػػػةذاتالعالقػػػةبػػػالحكار،
ة،كػذلؾقامػتبمشػكرةذكؼاالختصػاصمػفأعضػاءىيئػةالتػدريسكقيـالحكار،كالقػيـاالسػالمي

بالجامعػػػػاتالفمسػػػػطينية،كمشػػػػرفيالتربيػػػػةاالسػػػػالميةفػػػػيكزارةالتربيػػػػةكالتعمػػػػيـ،كككالػػػػةالغػػػػكث
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الدكليػػػة،كػػػذلؾقامػػػتالباحثػػػةبػػػاالطالععمػػػىخطػػػةالمنيػػػاجالفمسػػػطينياألكؿ،كأىػػػداؼتػػػدريس
ذلؾقامػػتبػػاالطالععمػػىكتػػبالتربيػػةاالسػػالميةالمقػػررةعمػػىالتربيػػةاإلسػػالميةالػػكاردةفيػػو،كػػ

(قيمػةحػكاريجػبأف17طمبةالمرحمةاألساسيةالعميا.كفيضكءذلؾأعدتقائمةتتككفمف)
قػيـالحػكارفػيصػكرتيا.ككانػتةلمصػفالثػامفاألسػاسيتضمنيامحتكػكتبالتربيةاإلسالمي

عمىالنحكالتالي:األكلية

خالصالصدؽتحرؼ -1  النية.كاد
 االختالؼ.بحتميةااليماف -2
 اتفاؽ.نقاطعفالبحث -3
 لخخريف.االنصاتحسف -4
 اآلخريف.معالتكاضعإظيار -5
 باآلخريف.الظفحسف -6
 كانتقاداتيـ.اآلخريف،آراءتقبل -7
 السخرية.كتجنبالمخالفيفمحاكرةفيالميف -8
 كالعمـ.الخبرةلذكؼاالحتراـكابداءاألكلكيةإعطاء -9

 ثابتة.حقائقعمىاالعتماد -10
 الحق.إلظياراألدلةطرح -11
 اآلخريف.معالتسامح -12
 عرضيا.كحسفاألفكارترتيب -13
 الحكارؼ.المكضكعحدكدفيالحديث -14
 الغضب.كتجنباالنفعاؿعفالبعد -15
 الحق.بالتزاـالتعيد -16
المتحاكر.عمىالصبر -17

 اليدف من القائمة:

تيدؼالقائمةإلىتحديدقيـالحكارالكاجبأفيكتسبياطالبكطالباتالصفالثامف
مفخالؿدراستيـلكتبالتربيةاإلسالميةالمقررة.كذلؾاسترشدتالباحثةبقائمةالقيـاألساس
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التربيةاإلسالميةالمقررةعمىطمبةيبافيعمميةتحميلالمحتكػ،حيثقامتبتحميلمحتكػكت
لباتالصفالثامففيضكءالقيـالكاردةفيالقائمة.كطا

 عداد القائمة:مصادر إ

اعتمدتالباحثةعمىعدةمصادرإلعدادقائمةقيـالحكارالكاجبأفتتضمنياكتب
التربيةاإلسالميةالمقررةعمىطالبكطالباتالصفالثامفاألساس،ككانتأىـىذهالمصادر

تتمثلبمايمي:

ال -1 لالخصائص الثامفنمائية الصف كطالبات تحديداألساسطالب في الباحثة كاعتمدت ،
مفخالؿاالطالععمىبعضاألدبياتاألساسخصائصكقدراتطالباتالصفالثامف

السابقةذاتالعالقة،إضافةإلىأفالباحثةتعملفيأحدمدارسالمرحمةاألساسيةالعميا
 ةسنكاتلطالبكطالباتالصفالثامفاألساس.كقامتبتدريسالتربيةاالسالميةلعد

ـ(،ككتاب2009الدراساتكاألدبياتالتربكيةذاتالعالقة،ككافأىمياكتاب)المشكخي، -2
 2012)العطكؼ، )الزىراني، كدراسة 2011ـ(، )المكاجدة، كدراسة كدراسة2010ـ(، ـ(،

 ـ(.2015)الفرا،
عتالباحثةعمىأىداؼالمناىجالدراسية،الخطكطالعريضةلممناىجالفمسطيني،حيثاطم -3

عمىأساسياكفمسفتيا.  كالخطكطالعريضةالتيتقـك
الجامعات -4 في التدريس ىيئة أعضاء مف اآلراء ببعض كاألخذ االختصاص، ذكؼ مشكرة

 كالمناىجكطرؽالتدريس.االسالمية،التربيةكطرائقتدريسالفمسطينية

 صدق القائمة:

قامػػتالباحثػػةبعػػرضالقائمػػةعمػػىمجمكعػػةمػػفالمختصػػيفبمجػػاالتالتربيػػة،كالتربيػػة
،ادةصػياغةبعػضالقػيـالتربية،كتـاألخذبجميعآراءلجنػةالتحكػيـ،كتػـإعػكأصكؿاإلسالمية،

(قيمػػة.12كحػػذؼقػػيـغيػػرمناسػػبة،حيػػثكانػػتقائمػػةالقػػيـفػػيصػػكرتياالنيائيػػةعبػػارةعػػف)
يكضحأسماءالسادةالمحكميف.(1ممحقرقـ)
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في األساس محتوى كتب التربية اإلسالمية المقررة عمى طمبة الصف الثامن بطاقة تحميل (: 2)
 ضوء قيم الحوار.

 تصميم بطاقة تحميل المحتوى:

ثـقامتالباحثةباالطالععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كالبحكثذاتالعالقة،كمف
 قيـ كتبالتربيةاالسالميةلدػطالبكطالباتالصفأعدتقائمة حكاريجبأفتتضمنيا

الثامفاألساس،كفيضكءىذهالقائمةأعدتالباحثةبطاقةتحميلمحتكػلجميعدركسالتربية
اإلسالميةالمقررةعمىطمبةالصفالثامفاألساس:

 اليدف من التحميل:

تض مدػ عمى الكقكؼ المحتكػ تحميل عممية لقيـتيدؼ اإلسالمية التربية كتب مف
 بقيـ المحتكػ إلثراء تصكر كضع في الباحثة يفيد كىذا يتضمنيا،الحكار، أف الكاجب الحكار

مفخالؿتحميلالمحتكػتحديدمكاطفالقكةكمكاطفالضعففيعرضقيـالحكارتـحيث
فيكتبالتربيةاإلسالمية.

 عينة التحميل:

المحتكػ تحميل بعينة أكيقصد كتابا ، التحميل، لعممية تخضع التي المفردات جميع :
اإلسالمية التربية كتب دركس جميع التحميل عينة فإف ذلؾ عمى كبناء ذلؾ، غير أك مقاال ،

المقررةعمىطالبكطالباتالصفالثامف،كفيمايميكصفا ليذهالكتب:

كؿخالؿالفصلاألكؿ،فيمايتككفمقررالتربيةاإلسالميةمفجزأيف،ي درسالجزءاأل
ي درسالجزءالثانيخالؿالفصلالثاني.

(درسا ،كذلؾعمى21(كحداتدراسية،تنقسـإلى)5كيتككفمف)كتاب الفصل األول:
النحكالتالي:

 الوحدة األولى: القرآن الكريم.
 عمـالتفسير. .1
 أسبابالنزكؿ. .2
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 (.1سكرةالزمر) .3
 (.2سكرةالزمر) .4

 سالمية.ية: العقيدة اإلالوحدة الثان
اآلخر. .5  اإليمافباليـك
القيامة. .6  أىكاؿيـك
 الجنةكالنار. .7
اآلخر. .8  آثاراإليمافباليـك

 الوحدة الثالثة: السنة النبوية الشريفة.
 أصكؿالحديث. .9

 تدكيفالحديث. .10
 الصحيحاف. .11
 تقكػهللاكحسفالخمق. .12
 فضلالصدقة. .13

 الوحدة الرابعة: الفقو اإلسالمي.
 الجنابةكالحيضكالنفاس.أحكاـ .14
 أحكاـالعيديفكاألضحية. .15

 الوحدة الخامسة: األخالق والتيذيب.
 آدابالحديث. .16
 المجاىرةبالحث. .17
 صمةالرحـ. .18
 التكاضع. .19
 العفة. .20
 التسامح. .21



):الثانيكتاب الفصل  مف )5كيتككف إلى تنقسـ دراسية، كحدات كذلؾ20( درسا ، )
عمىالنحكالتالي:
 القرآن الكريم.الوحدة األولى: 

 (.1سكرةالحجرات) .1
 (.2سكرةالحجرات) .2
 (.3سكرةالحجرات) .3
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 (.4سكرةالحجرات) .4
 الوحدة الثانية: الحديث النبوي الشريف.

 حديثالسبعالمكبقات. .5
 حديثعميكـبالصدؽ. .6
 حديثإخالصالنيةهلل. .7

 الوحدة الثالثة: السيرة النبوية.
 السراياكالغزكات. .8
 (.1)غزكةبدرالكبرػ .9

 (.2غزكةبدرالكبرػ) .10
 (.1غزكةأ حد) .11
 (.2غزكةأ حد) .12
 .--مفصحابياترسكؿهللا .13

 الوحدة الرابعة: الفقو اإلسالمي.
 (.1الزكاة) .14
 (.2الزكاة) .15
 البيعأنكاعوكآدابو. .16

 الوحدة الخامسة: الفكر اإلسالمي.
 نظرةاإلسالـإلىاإلنسافكالككفكالحياة. .17
 اإلسالـكالشباب. .18
 بالمعركؼكالنييعفالمنكر.األمر .19
تنظيـاإلسالـلمعالقاتبيفالناس. .20

 وحدة التحميل:

الباحث كيختاره المحتكػ، في جزء أصغر التحميل: بكحدة لمعدليخضع؛كيقصد و
داللةمحددةفيرسـنتائجالتحميل،كقدتككفكحدةالتحميلكممة،أككالقياس،كيعتبرتكرارهذا

مكضكع،أكرسكـ،أكمفردات،أكمقاييس،كقدتككفكحدةالتحميلفقرة،كعمىمستكػالدراسة
قيمةالحكاركممةفقط. الحاليةتـاعتمادالكممةكحدةأساسيةلمتحميل،حيثقدتقـك
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 فئة تحميل المحتوى:

لعديدمفالتربكييفبأففئةالتحميلقدتككفالكممةذاتيا،أكمكضكعا ما،أكقيـ،يرػا
قيمةالحكارىيفئةالتحميلفيأكميارات،أكمفاىيـ،أكحقائق،أكغيرذلؾ،كحددتالباحثة

.الدراسةالحالية

 إجراءات تحميل المحتوى:

راساتالسابقةذاتالعالقة،كقامتتـاالطالععمىمجمكعةمفاألدبياتالتربكية،كالد
التربيةاإلسالمية:يبابالخطكاتالتاليةفيعمميةتحميلمحتكػكتالباحثة

 تحديدعينة،كفئة،ككحدةتحميلالمحتكػ. -1
،بمادركسكتابيالتربيةاإلسالميةياتالتيتضمنالكحداتتمتعمميةالتحميلعمىجميع -2

 كأساليبالتقكيـ.فيذلؾالتدريبات،كاألنشطة،
 تـاالعتمادعمىبطاقةلتحميلمحتكػ،قامتبتصميمياكفقا ألغراضالدراسةالحالية. -3
التربيةاإلسالميةالمقررةعمىطمبةالصفيباطبقالتحميلعمىجميعكحداتكدركسكت -4

 الثامفاألساس.
 التأكدمفصدؽكثباتعمميةتحميلالمحتكػ. -5

 صدق أداة تحميل المحتوى:
يقصدبصدؽأداةتحميلالمحتكػبأفتقيساألداةماكضعتألجلقياسو،بمعنىآخر
أفتككفاألداةقادرةعمىقياستكرارقيـالحكار،كلمتأكدمفصدؽأداةتحميلالمحتكػقامت

بالمناىجكطرؽالباحثة المختصيف مف مجمكعة عمى األداة اإلسالمية،تدريسبعرض التربية
ياكفقا لتكصياتلجنةالتحكيـ،كمقترحاتيـ.كقامتبتعديم

 بات بطاقة تحميل المحتوى:ث

الثباتيعنياالستقرارفيالنتائجكعدـتغيرىابشكلجكىرؼلكأعيدتحميمياعدةمرات،
 استخدمت طرؽ بعدة المحتكػ تحميل بطاقة ثبات األفراد،الباحثةكيقاس عبر الثبات طريقة

عبراألفرادكعبرالزمفكالثباتعبرالزمف،حيثقامتبتحميلمحتكػكتبالتربيةاإلسالمية
،كقامتمعممةأخرػبتحميلنفسالمحتكػكنفسالدركس،كماقامتالباحثةبتحميلمحتكػ
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ثالث مركر بعد أخرػ مرة الثامف لمصف االسالمية التربية معادلةأساةكتب كاستخدمت بيع،
ىكلستيلقياسثباتأداةتحميلالمحتكػ.

      معاملالثبات=

     


ف:حيثإ
(C12.عددالفئاتالتياتفقعمييافيمرتيالتحميل:)
(C1 + C2.مجمكععددالفئاتالتيحممتفيالمرتيف:)

 الثبات عبر األفراد: -1

 ثبات نتائج تحميل المحتوى عبر األفراد :(4. 1جدول )

 معامل الثبات نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول
192 591 571 90.96 

( كانت الثاني كالتحميل األكؿ التحميل بيف االتفاؽ نقاط يتضحبأف السابق الجدكؿ (176مف
مرتفعة.%(،كىينسبة90.96قيمة،كعميوفإفمعاملالثباتيساكؼ)

 :الزمنالثبات عبر  -2

 ثبات نتائج تحميل المحتوى عبر الزمن :(4. 2جدول )

 معامل الثبات نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول
192 581 571 99.62 

( كانت الثاني كالتحميل األكؿ التحميل بيف االتفاؽ نقاط يتضحبأف السابق الجدكؿ (176مف
%(،كىينسبةمرتفعة.94.62معاملالثباتيساكؼ)مفيكما ،كعميوفإف

 نتائج عممية التحميل:

تـاالطالععمىمقررالتربيةاإلسالميةلمصفالثامفاألساس،كمفثـط بقتبطاقة
( كجكد عف النتائج فأسفرت المحتكػ، 176تحميل تحميلتكرارا ( لنتائج عرض يمي كفيما ،

أفيتضمنيامحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلمصفالثامفالمحتكػفيضكءقيـالحكارالكاجب
األساس.
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 نتائج تحميل محتوى كتب التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي :(4. 3جدول )

الفصل  قيم الحوار م.
 الترتيب النسبة المئوية اإلجمالي الفصل الثاني األول

خالصالصدؽتحرؼ1  2 13.1 31 51 51النيةكاد

 7 8 14 13 1االختالؼبحتميةااليماف2

 11 4.5 8 4 4لخخريفاالنصاتحسف3

 3 11.9 21 4 17اآلخريفمعالتكاضعإظيار4

 8 6.82 12 7 5باآلخريفالظفحسف5

 5 8.53 15 9 6كانتقاداتيـاآلخريف،آراءتقبل6

ثابتةحقائقعمىاالعتماد7
 9 6.25 11 5 6الحقإلظياراألدلةكطرح

 1 17 30 9 21اآلخريفمعالتسامح8

 6 8.52 15 8 7عرضياكحسفاألفكارترتيب9

10
كتجنباالنفعاؿعفالبعد

 12 1.14 2 1 1الغضب

 4 9.13 16 4 12الحقبالتزاـالتعيد11

 10 5.11 9 5 4المتحاكرعمىالصبر12

  100% 176 82 94 المجموع

كتبالتربيةاإلسالميةلمصفالثامف الحكارالتيتتضمنيا يتضحمفالجدكؿالسابقأفقيـ
الباحثةضعفاتكرارا (176بمغت)األساس لفتانتباه لتكازففي،كىكمعدؿمرتفع،لكفما

(قيمةحكار،فيما94الفصلاألكؿتضمف)-فكتابالتربيةاإلسالميةتناكؿىذهالقيـ،حيثإ
(قيمةحكار.82الفصلالثانييتضمف)-فكتابالتربيةاإلسالميةكا

 (: اختبار قيم الحوار لدى طالبات الصف الثامن األساس.3)

 تصميم اختبار قيم الحوار:

اعتمدتالباحثةعمىالمادةاإلثرائية،كقائمةقيـالحكارفيتصميـاختبارقيـالحكار،
( عف عبارة االختبار 20ككاف بدائل( أربعة بيف مف الصحيحة اإلجابة اختيار نكع مف فقرة،

متاحة.
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 :اختبار قيم الحواروصف 

كمفثـ قامتالباحثةباالطالععمىاألدبياتالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعالقة،
(فقرة،ككافمفنكعاختيار20قامتبإعداداختبارقيـالحكار،يتككففيصكرتوالنيائيةمف)

،كتـمراعاةعدةمعاييرعندتصميـكتنفيذاالختبار،كىي:ددمتعمف

 اإلجابةالمطمكبةكاحدة. .1
 أفتككففقراتاالختباردقيقة،كمناسبة،ككاضحة. .2
 مراعاةشمكؿاالختبارلكافةقيـالحكار. .3
 مراعاةمبدأالفركؽالفردية. .4
 أفيككفمفيكما لدػالطالبات. .5
 عفاالختبار.كضعالتعميماتالالزمةلإلجابة .6
التأكدمفصدؽاالختبار،كثباتنتائجو،كاحتسابمعامالتالتمييزكالصعكبةلفقراتو .7

 مفخالؿالتطبيقاالستطالعي.

 :قيم الحوارتصحيح وترميز اختبار 
(فقرةمفنكع)اختيارمف20ف)كافاختبارقيـالحكارفيصكرتوالنيائيةعبارةع

(،1اإلجابةالصحيحة)قامتالباحثةبترميز(درجة،كعميو20متعدد(،ككافإجماليالدرجات)
(.20(،كعميوفإفالدرجةالعميالالختبارتساكؼ)0أماترميزاإلجابةالخاطئةفكاف)

 التطبيق االستطالعي لالختبار:

حسفطالبة،مف(40قامتالباحثةباختيارعينةاستطالعيةبطريقةعشكائيةبمغت)
"،ط بقعمييـاختبارقيـالحكارلمتأكدمفخصائصو:ب"األساسيةسالمة

 :اختبار قيم الحوارصدق 

يقصدبالصدؽمدػقدرةاختبارقيـالحكارعمىقياسماكضعألجلقياسو،كيعرؼ
( عالـ 2010أبك ص حيث465ـ، مف بيا نخرج التي الخاصة االستدالالت بأنو الصدؽ )

في المقياس درجات استخداـ صالحية مدػ يبيف الصدؽ فإف لذا كفائدتيا، كمعناىا مناسبتيا
االختبارمفخالؿمجمكعةمفاإلجراءات:تأكدتالباحثةمفصدؽبتفسيراتمعينةكقدالقياـ
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 صدق المحكمين:

قامتالباحثةبعرض االختبارفيصكرتواألكليةعمىمجمكعةمفالمختصيفبعمـك
كالتربيةاالسالمية،كبعض التربيةخاصةبمجاالتالقياسكالتقكيـ،كالمناىجكطرؽالتدريس،

االسالمية التربية )أساتذة رقـ ممحق بتعديل1، الباحثة قامت كمفثـ لمقترحات(، فقراتوكفقا 
 (يكضحاالختبارفيصكرتوالنيائية.3لجنةالتحكيـ،كالجديربالذكرأفالممحقرقـ)

 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )

قياسماكضعتألجليقصدباالتساؽالداخميلالختبارمدػقدرةفقراتاالختبارعمى
األمرمفخالؿاحتسابمعامالتاالرتباطبيفكلفقرةمففقراتاالختبار قياسو،كيتـىذا

 (،يبيفصدؽاالتساؽالداخميلالختبار:4.4كالدرجةالكميةلفقراتو،كالجدكؿرقـ)
 والدرجة الكمية لفقراتو يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار قيم الحوار :(4. 4جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
 (0.01دالةعند) 0.480** 11 (0.01دالةعند) 0.447** 1

 (0.01دالةعند) 0.422** 12 (0.01دالةعند) 0.439** 2

(0.05دالةعند) 0.338* 3  (0.01دالةعند) 0.465** 13 

(0.01دالةعند) 0.576** 4  (0.01دالةعند) 0.548** 14 

(0.05دالةعند) 0.323* 5  (0.01دالةعند) 0.448** 15 

(0.05دالةعند) 0.375* 6 (0.05دالةعند) 0.350* 16   

 (0.01دالةعند) 0.427** 17 (0.01دالةعند) 0.540** 7

(0.05)دالةعند 0.369* 18 (0.01دالةعند) 0.490** 8  

(0.05دالةعند) 0.374* 19 (0.01دالةعند) 0.450** 9  

 (0.01دالةعند) 0.506** 20 (0.01دالةعند) 0.479** 10

0.393(=0.01(كعندمستكػداللة)39**رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.304(=0.05(كعندمستكػداللة)39*رالجدكليةعنددرجةحرية)

(يكضحبأفجميعقيـمعامالتاالرتباطأعمىمفمعاملاالرتباط4.4)الجدكؿرقـ
(،كىذايدللعمىأفجميعمعامالتاالرتباطدالةإحصائيا عندمستكػ39عنددرجاتحرية)

(،كعميوفإفاالختباركفقراتوتتمتعبصدؽاتساؽداخميمناسب،كأف0.01أك0.05داللة)
ياسماكضعتألجلقياسو.جميعالفقراتقادرةعمىق
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 حساب زمن االختبار:

بحسػػابزمػػفاختبػػارقػػيـالحػػكارمػػفخػػالؿالتعػػرؼإلػػىالػػزمفالمسػػتغرؽقامػػتالباحثػػة
مفقبلأكؿخمسطالباتأنيكااإلجابػةعػفاالختبػار،كزمػفآخػرخمػسطالبػاتأنيػكاإلجابػة

عفاالختبار،حسبالمعادلةالتالية:

 زمف إجابة أكؿ خمس تالميذ زمف  إجابة آخر خمس تالميذزمفاالختبار=
  


(دقيقة،بناءعمىالمعادلةالسابقة.25ككافزمفاالختباريقاربمف)

 معامالت السيولة:

عػػفطريػػقحسػػابقػػيـالحػػكاراختبػػارفقػػراتمػػففقػػرةلكػػلالسػػيكلةمعامػػلحسػػابتػػـ
معػػامالتالسػػيكلةلفقػػراتاالختبػػاربيػػدؼ،كيػػتـاحتسػػابالصػػحيحةالمتكسػػطالحسػػابيلإلجابػػة

ـ،ص2118()أبػػػكدقػػػة،0.20(أكتقػػػلعػػػف)0.80حػػػذؼالفقػػػراتالتػػػيتزيػػػدسػػػيكلتياعػػػف)
:باستخداـالمعادلةالتالية(،كتـحسابمعامالتالسيكلة071

عدد التالميذ الذيف أجابكا عف المفردة إجابة صحيحة
عدد التالميذ الكمي

 معامل السيكلة  

(069ـ،ص2118)أبكدقة،

 معامل التمييز:

إلى التعرؼ ىك اختبار أؼ لفقرات التمييز معامل حساب مف األساسي اليدؼ إف
الفقراتالضعيفةكالفقراتالقكية،كىكيستخدـلمحكـعمىقدرةاالختبارفيالتمييزبيفالطالبات

تمييزبيدؼحذؼالضعيفمنيا،الالتياكتسبفالقيمة،دكفغيرىف،كيتـاحتسابمعامالتال
(أفالفقراتالضعيفةىيالتييككفمعاملتمييزىاأقلمف172ـ،ص2008كترػأبكدقة)

(0.20 معامالت(، باحتساب الباحثة الحكار،كقامت قيـ اختبار فقرات مف فقرة لكل التمييز
 كلمدرجةالكميةبناءعمىالخطكاتالتالية:

.مفاألعمىإلىاألدنىالطالباتدرجاتترتيب -0
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أؼما.الدنياتمثلالدرجات(%27)،اتالعمياتمثلالدرج(%27)الدرجاتإلىمجمكعتيف:تقسيـ -2
(41طالبةمفالعينةاالستطالعية(،حيثأفإجماليعددأفرادالعينةاالستطالعية)00يعادؿ)
طالبة.

 .حدةفيكلمجمكعةعفكلمفردةعمىالذيفأجابكاإجابةصحيحةتالميذالعددتحديد -3

 :التاليةتطبيقالمعادلة -4

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 
عدد أفراد إحدػ المجمكعتيف

 معامل التمييز  

(172ـ،ص2008)أبكدقة،
التمييزلكلفقرةمففقرات(،يكضحمعامالتالسيكلة،كمعامالت5.4كالجدكؿرقـ)

اختبارقيـالحكار،كالدرجةالكميةلفقراتو:

 معامالت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار قيم الحوار والدرجة الكمية لفقراتو :(4. 5جدول )

 معامل التمييز معامل السيولة م. معامل التمييز معامل السيولة م.
1 0.475 0.51 11 0.650 0.42 

2 0.600 0.60 12 0.575 0.54 

3 0.450 0.42 13 0.525 0.34 

4 0.625 0.36 14 0.625 0.40 

5 0.500 0.39 15 0.525 0.62 

6 0.525 0.65 16 0.525 0.54 

7 0.575 0.68 17 0.425 0.43 

8 0.450 0.70 18 0.650 0.46 

9 0.525 0.69 19 0.525 0.48 

10 0.350 0.42 20 0.475 0.49 

 0.507 متوسط معامالت التمييز 0.528 متوسط معامالت السيولة

( رقـ 5الجدكؿ .4( بيف ما تتراكح كانت السيكلة معامالت أف يكضح )0.350،)
االختبار0.650ك) فقرات لجميع السيكلة معامالت متكسط كبمغ مناسبة، معامالت كىي ،)

(،كىكمعدؿمناسب.0.528)

 معامالت أف يتضح )كما بيف ما تتراكح كانت ك)0.34التمييز كىي0.70(، ،)
(،كىكمعدؿ0.507معامالتمناسبة،كبمغمتكسطمعامالتالتمييزلجميعفقراتاالختبار)

مناسب.يؤكدعمىأفاالختباريتمتعبقدرةتمييزمناسبة.
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 :قيم الحوارثبات اختبار 

 إعادة تـ لك النتائج، في االستقرار بالثبات الفئةيقصد نفس عمى مرات عدة االختبار
يعتبر حيث اتساقو أك االختبار دقة بالثبات كيقصد المكاتية، كالشركط الظركؼ نفس تحت

ثابتا إذاحصلنفسالفردعمىنفسالدرجةأكدرجةقريبةمنيافينفساالختبارأكاالختبار
(.كلحساب481ـ،ص2010،يقوأكثرمفمرة)أبكعالـمجمكعةالفقراتالمتكافئةعندتطب

الطرؽالتالية:ثباتاالختبارقامتالباحثةباستخداـ

(:Spilt Half Method)طريقة التجزئة النصفية

فردية الفقرات معدؿ بيف بيرسكف ارتباط معامل إيجاد أساس عمى الطريقة ىذه تقكـ
معامل تصحيح ثـ كمف االختبار، مف الرتب زكجية الفقرات كمعدؿ باستخداـالرتب االرتباط

 لمتصحيح براكف( )سبيرماف باستخداـSpearman- Brown Coefficientمعادلة كذلؾ ،
المعادلة:

(
1

2

R

R)(حيثR،481ـ،ص2010(ىكمعاملاالرتباط)أبكعالـ)

 قيم الحوارلمدرجة الكمية الختبار معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  :(4. 6جدول )

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار

 1284 12722 21 قيم الحوار

(يتضػػػحبػػػأفمعامػػػلاالرتبػػػاطبػػػيفالفقػػػراتفرديػػػةالرتػػػب،كالفقػػػرات6.4الجػػػدكؿرقػػػـ)
(،كىػػػػكمعػػػػدؿ0.84(،ككػػػػافمعامػػػلالثبػػػػاتلمدرجػػػػةالكميػػػةلالختبػػػػار)0.722زكجيػػػةالرتػػػػب)

مرتفع.

 :Kuder- Richardson - 20( 31 ريتشاردسون  –كودر )معادلة طريقة 
 معادلة تستخدـ ريتشاردسكف 21)ككدر ) حالة اختبارإيجادفي أؼ ثبات معامل

 غيره، أك كتحصيمي عمى المعادلة ىذه حسبتعتمد الصحيحة، كاإلجابات الخاطئة اإلجابات
(:214م، ص 2119التالية)المنيزؿ،المعادلة

K-R20 = [k/(k-1)][1-(Σpq/s2) 
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(:Kuder-Richardson - 20)معادلةككدرريتشاردسكفيكضحنتائج(7.4رقـ)كالجدكؿ

 لمدرجة الكمية الختبار قيم الحوارمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  :(4. 7جدول )

 معدل الثبات عدد الفقرات االختبار

 1286 21 قيم الحوار

( ريتشاردسكف ككدر باستخداـ الثبات معدؿ أف السابق الجدكؿ مف بمغ20يتضح )
%(،كىكمعدؿمرتفعيطمئفالباحثةعمىنتائجاالختبار.86)

 (: دليل المعمم في تدريس المادة اإلثرائية.3)

التربية كتب محتكػ في تكافرىا الكاجب الحكار بقيـ قائمة بتحديد الباحثة قامت
فيضكءقائمةقيـاألساسكتـتحميلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلمصفالثامفاإلسالمية،

كتـ إثرائية، أنشطة أعدت ثـ كمف ضكئيا، في المحتكػ إثراء الكاجب القيـ كحددت الحكار،
( في مف4تنظيميا مجمكعة عمى كعرضتيا اإلثرائية، المادة دركس كنظمت إثرائية، أنشطة )

 أعضاء مف ثـالمختصيف اإلسالمية، التربية كمشرفي الفمسطينية، بالجامعات التدريس ىيئة
ع دلتاألنشطةكأعيدصياغتيا،كصياغةبعضا مفأىدافيا.

كأعدتالباحثةدليال لممعمـلتدريسىذهاألنشطة،كيتضمفدليلالمعمـتعريفا بمحتكػ
األ الثامف الصف طالبات عمى المقررة اإلسالمية التربية اإلثرائية،كتب المادة كأىداؼ ساسي،

عمييا،ثـنظمتالباحثةاألنشطةبحيثيتضمفكلنشاطاليدؼ كالمبادغكاألسسالتيتقـك
الرئيس،كاألىداؼالفرعية،كطرؽالتعمـكالتعميـ،كالكسائلالتعميميةالتييحتاجياالمعمـ.

مةالحكاريةالتييتضمنيااإلثرائية،حيثاىتمتالباحثةبتعريفالقيالمادةثـعرضت
المحمية البيئة مف حياتية كمكاقف النبكية، كالسنة الكريـ، القرآف مف أدلة كعرضت نشاط، كل
لمطالبات،كذلؾتـاعدادمجمكعةمفأساليبالتقكيـالمناسبة،كأنشطةختامية،كأنشطةبيتية.

يةفيتدريسالمادةاإلثرائية:كتقترحالباحثةعمىالمعمميفاالستراتيجياتالتدريسيةالتال

 استراتيجيةالحكاركالمناقشة. -1
 استراتيجيةالعصفالذىني. -2
 استراتيجيةخرائطالمفاىيـ. -3
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 استراتيجيةالسردالقصصي. -4
استراتيجيةالتمثيلكالدراماالتعميمية. -5

 ضبط المتغيرات:

ـ،كمفأىقامتالباحثةبضبطبعضالمتغيراتلضمافعزكأؼتغيرلممادةاإلثرائية
فمفخالؿالباحثة،كضبطمتغيرالعمر،كمتغيرالتحصيلىذهالمتغيرات:تدريسالمجمكعتي

العاـ،كمتغيرالتحصيلفيمادةالتربيةاإلسالمية،كفيمايميعرضلذلؾ:

 ضبط متغير العمر:

المجمكعة طالبات كأعمار التجريبية، المجمكعة طالبات أعمار برصد الباحثة قامت
(،Independent Samples T testالضابطة،كتـحسابالفركؽبينيمامفخالؿاختبار)

كالجدكؿالتالييعرضالنتائج:

 اختبار ت لمفروق في أعمار المجموعتين :(4. 8جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 األعمار

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 0.59 13.7658 41المجمكعةالتجريبية
0.727 0.430 

الفركؽ
غيردالة 0.49 13.858 41المجمكعةالضابطة

(1.99(تساكؼ)0.05(،مستكػداللة)2-82تالجدكليةعنددرجاتحرية)

كأف الجدكلية، )ت( قيمة مف أقل المحسكبة )ت( قيمة السابقأف الجدكؿ مف يتضح
(،كىذايدللعمىأنوالتكجدفركؽبيف0.05الداللة)(أكبرمفمستكػ.Sigقيمةاالحتماؿ)

متكسطأعمارطالباتالمجمكعةالضابطة،كمتكسطأعمارطالباتالمجمكعةالتجريبية.

:العامضبط متغير التحصيل 

المجمكعة طالبات كدرجات التجريبية، المجمكعة طالبات درجات برصد الباحثة قامت
(فيكافةالمكادالدراسية،كقامت2015/2016الثانيلمعاـ)الضابطة،خالؿالفصلالدراسي

( اختبار خالؿ مف بينيا؛ الفركؽ مف فكانتIndependent Samples T testبالتحقق ،)
النتائجكماكردتفيالجدكؿالتالي:
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 اختبار ت لمفروق في التحصيل العام لممجموعتين :(4. 9جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

نحراف اال 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 41.08 553.80 41المجمكعةالتجريبية
0.192 0.850 

الفركؽ
غيردالة 31.15 561.68 41المجمكعةالضابطة

(1.99(تساكؼ)0.05(،مستكػداللة)2-82تالجدكليةعنددرجاتحرية)

المحسكبةكانتأقلمفقيمة)ت(الجدكلية،(يكضحأفقيمة)ت(9.4الجدكؿرقـ)
(،كىذايدللعمىأنوالتكجدفركؽذات0.05(أقلمفمستكػالداللة).Sigككانتقيمة)

داللةإحصائيةفيمتكسطالتحصيلالعاـلطالباتالمجمكعةالتجريبية،كمتكسطالتحصيلالعاـ
الدراسية.لطالباتالمجمكعةالضابطةفيكافةالمكاد

 :التربية اإلسالميةضبط متغير التحصيل في مبحث 

المجمكعة طالبات كدرجات التجريبية، المجمكعة طالبات درجات برصد الباحثة قامت
اختبار خالؿ مف بينيا، الفركؽ مف بالتحقق كقامت اإلسالمية، التربية مبحث في الضابطة

(Independent Samples T testكالجدكؿالتاليي،):عرضالنتائج

 اختبار ت لمفروق في تحصيل التالميذ بمبحث التربية اإلسالمية :(4. 10جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 9.8 70.23 41المجمكعةالتجريبية
0.254 0.801 

الفركؽ
دالةغير 12.14 72.68 41المجمكعةالضابطة

(1.99(تساكؼ)0.05(،مستكػداللة)2-82تالجدكليةعنددرجاتحرية)

( رقـ 10الجدكؿ )ت(4. قيمة مف أقل كانت المحسكبة )ت( قيمة أف يكضح )
( قيمة ككانت ).Sigالجدكلية، الداللة مستكػ مف أقل تكجد0.05( ال أنو عمى يدلل كىذا ،)

تحصيلطالباتالمجمكعةالتجريبية،كمتكسطتحصيلفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسط
طالباتالمجمكعةالضابطةفيمبحثالتربيةاإلسالمية.
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 ن:تكافؤ المجموعتي

الضابطة المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف الفركؽ إلى بالتعرؼ الباحثة قامت
عمىالنحكالتالي:كمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيفياختبارالقيـالقبمي،ككانتالنتائج

(: اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات 4. 11جدول )
 المجموعة الضابطة في التطبيق القبمي

 العدد المجموعة التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (Tقيمة ) المعياري 

قيمة 
(Sig.) 

القبمي
 3.03 9.4 41المجمكعةالضابطة

0.910 0.365 
 2.30 9.6 41المجمكعةالتجريبية

(2.639(تساكؼ)0.01(،مستكػداللة)2-82**تالجدكليةعنددرجاتحرية)
(1.99(تساكؼ)0.05(،مستكػداللة)2-82*تالجدكليةعنددرجاتحرية)

(،0.05الداللة)(أكبرمفمستكػ.Sigيتضحمفالجدكؿالسابقأفقيمةاالحتماؿ)
( حرية درجات عند الجدكلية )ت( قيمة مف أقل المحسكبة )ت( قيمة يدلل40ككانت كىذا ،)

التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنوال عمى
كمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالضابطةفياختبارقيـالحكارالقبمي.

 :لدراسةخطوات إجراء ا

التجريبي،اعتمدت كالمنيج الكصفي، المنيج الدراسة؛ إعداد في منيجيف عمى الباحثة
كتعددتالخطكاتالمنيجيةالتيأجرتيا،كىيعمىالنحكالتالي:

 االحساسبمشكمةالدراسة،كتحديدأسئمةالدراسة،كأىدافيا. -1
2-  بإثراء العالقة ذات التربكية األدبيات عمى كبعضاالطالع الحكار، كقيـ المحتكػ،

 البحكثالتجريبية،كاالطالععمىكتبالتربيةاالسالميةلمصفكؼاألساسيةالعميا.
اعدادقائمةبقيـالحكاركاجبتضمنيافيمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةعمى -3

صكرتيا في بمغت االختصاص، ذكؼ عمى كعرضيا األساسي، الثامف الصف طالبات
 (قيمة.12(قيمة،كفيصكرتياالنيائية)17ية)األكل

4-  الثامف الصف طالبات عمى المقررة اإلسالمية التربية كتب محتكػ تحميل فياألساس
 ضكءقائمةقيـالحكار،كتحديدأقلالقيـتضمنا .
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عمى -5 كعرضيا المحتكػ، تحميل كنتائج الحكار، قيـ قائمة ضكء في إثرائية مادة اعداد
 محكميفبيدؼكسبالصدؽالظاىرؼ.مجمكعةمفال

التطبيق -6 خالؿ مف كذلؾ نتائجو، كثبات صدقو مف كالتأكد الحكار، قيـ اختبار تصميـ
 (طالبة.40االستطالعيعمىعينةبمغت)

 اختيارعينةالدراسة،كتقسيمياعشكائيا إلىمجمكعتيفاألكلىضابطة،كالثانيةتجريبية. -7
نتائجالدراسة،كتطبيقاختبارقيـالحكارقبميا عمىضبطبعضالمتغيراتالمؤثرةفي -8

 المجمكعتيفالضابطةكالتجريبية،كرصدالدرجاتكالتأكدمفتكافؤالمجمكعتاف.
التجريبية -9 لممجمكعة اإلثرائية المادة أسابيعتدريس ثالثة بكاقعلمدة حصص ثمانية

 .الدراسيفقط،فيمادرستالمجمكعةالضابطةالمقررحصتيففيكلأسبكع
المجمكعة -10 نتائج مع التجريبية المجمكعة نتائج كمقارنة بعديا ، القيـ اختبار تطبيق

 الضابطة،كذلؾمقارنةنتائجالتطبيقالقبميلممجمكعةالتجريبيةمعالتطبيقالبعدؼ.
رصدالنتائج،كمناقشتيافيضكءاألدبالتربكؼكالدراساتالسابقة،كاقتراحالتكصيات -11

 حكثالمستقبمية.كالب

 :الصعوبات التي واجيت الباحثة

عملبحثيكعمميصعكباتمتعددة،كفيمايميعػرضألىػـالصػعكباتالتػييكاجوأؼ
كاجيتالباحثةخالؿفترةإعداددراستيا:

صػػػعكبةقيػػػاساكتسػػػابالطالبػػػاتلقػػػيـالحػػػكار،كتػػػـقياسػػػيافػػػيالدراسػػػةالحاليػػػةمػػػفخػػػالؿ -1
حكار؛حيثالحظتالباحثةاعتمادبعضالدراسػاتمثػلدراسػة)الفػرا،اختبارالمعرفةبقيـال

(عمىبطاقةمالحظةلقياسػيا،لكػفبطاقػةالمالحظػةتقػيسالميػاراتكلػيساكتسػاب2015
 القيـ.ففضمتالباحثةاختبارمعرفةالطالباتبقيـالحكارالتيتضمنتياالمادةاإلثرائية.

دحصصدراسيةتفكؽالمقررعمىالطالبات،كىذايػنعكسإعدادمكادإثرائيةبحاجةإلىعد -2
عمػػػػىجػػػػانبيف؛األكؿصػػػػعكبةالحصػػػػكؿعمػػػػىعػػػػددكبيػػػػرمػػػػفالحصػػػػصالدراسػػػػيةالالزمػػػػة

حصػػصدراسػػية(،كالجانػػباآلخػػرأفالباحػػث8لمتطبيػػقكتمثمػػتفػػيالمػػادةاإلثرائيػػةفقػػط)
مقارنػةالمجمكعػةالضػابطةغالبا مايحرصعمىنتائجدراستوكالبحثالتجريبيبحاجةإلػى

حصػػصدراسػػية(8بالمجمكعػػةالتجريبيػػة؛لكػػفحصػػكؿطالبػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةعمػػى)
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إضػػػػافيةقػػػػديكػػػػكفسػػػػببا كافيػػػػا الكتسػػػػابالقػػػػيـ،لػػػػذااعتمػػػػدتالباحثػػػػةبجانػػػػبالفػػػػركؽبػػػػيف
لػػدػالمجمػػكعتيفإلػػىقيػػاساألثػػرمػػفخػػالؿالفػػركؽبػػيفالتطبيػػقالقبمػػي،كالتطبيػػقالبعػػدؼ

 طالباتالمجمكعةالتجريبية.
التصػػػكراألكلػػػيلممػػػادةاإلثرائيػػػةبحاجػػػةإلػػػىإمكانػػػاتفنيػػػةكأجيػػػزة،لكػػػفالباحثػػػةكبعػػػدكػػاف -3

جػػراءات كأنشػػطةتتكافػػقمػػع،دراسػػةإمكانػػاتالمدرسػػةالفمسػػطينية،فضػػمتاسػػتخداـكسػػائلكاد
مكانياتيا.  المدرسةالفمسطينية،كاد

عمػػػػىطالبػػػػاتالصػػػػفالثػػػػامفاألسػػػػاسفػػػػيالتربيػػػػةةقمػػػػةعػػػػددالحصػػػػصالدراسػػػػيةالمقػػػػرر -4
 اإلسالمية.

كاجيػػتالباحثػػةصػػعكباتفػػيالضػػعفالتراكمػػيلػػدػالطالبػػاتفػػيقػػيـالحػػكار؛كىػػذايمكػػف -5
 مالحظتومفخالؿالتطبيقالقبميكدرجاتالطالباتفياختبارقيـالحكار.

اسػػػػػة،كبعػػػػػضكلقػػػػػدتجػػػػػاكزتالباحثػػػػػةىػػػػػذهالصػػػػػعكباتمػػػػػفخػػػػػالؿمشػػػػػكرةمشػػػػػرؼالدر
المختصيفبمجاالتالتربية،كالتربيةاإلسالمية.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

لتحقيقأىداؼالدراسةمػفخػالؿاإلجابػةعػفأسػئمتيا،كالتحقػقمػففركضػيااسػتخدمت
 Statistical Package forالباحثػػةبرنػػامجرزمػػةالتحميػػلاإلحصػػائيلمعمػػكـاالجتماعيػػة)

Social Scienceكاالستدالليةالتالية:،(،كاعتمدتعمىاالختباراتالكصفية

 (.Frequencies and Percentageالتكراراتكالنسبالمئكية) -
 .أدكاتالدراسة،كالتحققمفالثباتمعامالتاالرتباط:لمتحققمفصدؽ -
:لمتعرؼإلىثباتنتائجKuder-Richardson - 20(20ريتشاردسكف–ككدرمعادلة) -

 االختبار.
:لمتعرؼإلىثباتنتائجاختبارقيـ(Split-Half Coefficientطريقةالتجزئةالنصفية) -

 الحكار.
 معاملالسيكلة. -
 معاملالتمييز. -
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-  Independent Sample T - Test)اختبار لمتعرؼ مجمكعتيفإ(: بيف الفركؽ لى
 مستقمتيف.

 لمتعرؼإلىحجـاألثر.(:2معادلةمربعإيتا) -



 

 
 

 

 الخامسالفصـــل 

 الدراسة نتائج 

 و تفسيرىامناقشتيا 
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 وتفسيرىا  عرض النتائج ومناقشتيا: الفصل الخامس
يتناكؿالفصلالخامسعرضا ألىـنتائجالدراسة؛كذلؾمفخالؿاإلجابةعفأسئمة

كمناقشةىذهالنتائجفيضكءاألدبالتربكؼكالدراساتالسابقة،الدراسة،كالتحققمففركضيا،
الباحثةبعرضالتكصياتالمناسبة،كبعضالبحكثالمستقبمية. كذلؾستقـك

: ما قيم الحـوار الواجـب أن تتضـمنيا كتـب التربيـة و تفسيرىا نتائج السؤال األول ومناقشتيا
 اإلسالمية لدى طالبات الصف الثامن األساس؟

الباحثػػةبػػاالطالععمػػىاألدبيػػاتالتربكيػػةالسػػابقةكبعػػضالبحػػكثذاتالعالقػػة،قامػػت
كاالطػػالععمػػىكتػػبالتربيػػةاإلسػػالميةلمصػػفالثػػامفاألسػػاس،كتػػـإعػػدادقائمػػةبقػػيـالحػػكار،
كعرضػػػتياعمػػػىمجمكعػػػةمػػػفالمختصػػػيفبمجػػػاالتالتربيػػػة،كالتربيػػػةاإلسػػػالمية،كتػػػـتعػػػديميا.

(قيمةيجبأفيتضمنيامحتكػكتبالتربيةاإلسالمية12يائيةمككنةمف)فأصبحتالقائمةالن
لمصفالثامفاألساس،ككانتالقائمةعمىالنحكالتالي:

وداللتيا األساس قيم الحوار الواجب أن يتضمنيا محتوى كتب التربية االسالمية لمصف الثامن  :(5. 1جدول )
 المفظية

 الداللة المفظية قيم الحوار م.

خالصالصدؽتحرؼ1 النيةكاد
أفيبدأحكارهمعاآلخريفبيدؼالكصكؿإلىالحقيقة،كأفيتحرػالصدؽ

فينقلالمكاقفكاآلراءأثناءالحكار.

االختالؼبحتميةااليماف2
لديوقناعةبأفاختالؼاآلراءمفيدلممكقفالحكارؼ،كأفىدؼالحكارفض

مفالصكاب..االختالؼ،كأفىناؾآراءمتعددة
يتمتعبمياراتاستماعجيد،كيستخدميافيالمكقفالحكارؼ.لخخريفاالنصاتحسف3
يبدؼتكاضعوأماـاآلخريف،كيعطياىتماما لممتحاكريف.اآلخريفمعالتكاضعإظيار4
يبدؼإحسافالظفباآلخريف،كأاليسيءإلييـبالمفعأكالفعل.باآلخريفالظفحسف5

كانتقاداتيـاآلخريف،آراءتقبل6
انتقادىـ كيتقبل لرأيو، المخالفة اآلراء كيتقبل المتحاكريف آراء إلى يستمع

لرأيو.

7
ثابتةحقائقعمىاالعتماد

الحقإلظياراألدلةكطرح
يطرحأدلةترتبطارتباطا كثيقا بمكضكعالحكار،كتعبرعفآرائوكأفكاره،كأف

إظيارالحق.يككفىدؼاألدلة
يتعاملبعفككيتسامحمعالمتحاكريفحتىالمخالفيفلرأيو،أكالمنتقديفلو.اآلخريفمعالتسامح8

عرضياكحسفاألفكارترتيب9
أفكاره طرح يستطيع كأف جيد، بأسمكب الحكارؼ المكقف في أفكاره يعرض

عفآرائو.بأسمكبيمفتاالنتباه،كأفيتحدثبعباراتكاضحةدقيقةتعبر
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 الداللة المفظية قيم الحوار م.

10
كتجنباالنفعاؿعفالبعد

الغضب
دكف منو كينتيي الحكار يبدأ كأف اآلخريف، انتقاد كيتقبل أفكاره يقدـ أف

غضبحتىلكتكصلالحكارآلراءمخالفةلمايطرحو.

الحقبالتزاـالتعيد11 الحكار، إلييا يتكصل التي بالحقيقة تكصليمتـز التي التعميمات يتبع كأف
إليياإفكجدت.

المتحاكرعمىالصبر12
كيبدؼ بالحسنى، يجادليـ كأف أفكارىـ، بطرح لممتحاكريف الفرصة يعطي

الصبرأثناءالمكقفالحكارؼ.
يتضػحمػػفالجػػدكؿالسػػابقبػػأفقػػيـالحػكارالكاجػػبأفيتضػػمنياكتػػابالتربيػػةاالسػػالميةالمقػػرر

(قيمة.12عبارةعف)األساسعمىطمبةكطالباتالصفالثامف

تضــمن كتــب التربيــة اإلســالمية لــدى  درجــة: مــا و تفســيرىا نتــائج الســؤال الثــاني ومناقشــتيا
 الحوار؟لقيم األساس طالبات الصف الثامن 

قامػػتالباحثػػةبجمػػعالتكػػراراتالتػػيتكصػػمتإلييػػامػػفخػػالؿنتػػائجتحميػػلالمحتػػكػ،كتػػـحسػػاب
النسبالمئكيةلكلقيمة،كالجدكؿالتالييكضحالنتائج:

 قيم الحوار التي يتضمنيا محتوى كتب التربية االسالمية لمصف الثامن األساسي :(5. 2جدول )

 قيم الحوار م.
الفصل 
 األول

الفصل 
 اإلجمالي الثاني

النسبة 
 الترتيب المئوية

خالصالصدؽتحرؼ1  2 13.1 31 51 51النيةكاد

 7 8 14 13 1االختالؼبحتميةااليماف2

 11 4.5 8 4 4لخخريفاالنصاتحسف3

 3 11.9 21 4 17اآلخريفمعالتكاضعإظيار4

 8 6.82 12 7 5باآلخريفالظفحسف5

 5 8.53 15 9 6كانتقاداتيـاآلخريف،آراءتقبل6

7
األدلةكطرحثابتةحقائقعمىاالعتماد

 9 6.25 11 5 6الحقإلظيار

 1 17 30 9 21اآلخريفمعالتسامح8

 6 8.52 15 8 7عرضياكحسفاألفكارترتيب9

 12 1.14 2 1 1الغضبكتجنباالنفعاؿعفالبعد10

 4 9.13 16 4 12الحقبالتزاـالتعيد11

 10 5.11 9 5 4المتحاكرعمىالصبر12

  100% 176 82 94 المجموع
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التربية كتب محتكػ مف مفقكدة شبو كانت قيـ ىناؾ بأف السابق الجدكؿ مف يتضح
قيمة القيـ أعمى فكانت ذاتيا، القيـ تناكؿ في التكازف تحقيق عدـ أيضا  كيتضح االسالمية،

خالصالنية)17.00)التسامحمعاآلخريفبنسبة %(،13.10%(،يميياقيمةتحرؽالصدؽكاد
%(،فيماكانتأدنىالنسبقيمةحسف11.90يميياقيمةإظيارالتكاضعمعاآلخريفبنسبة)

قبلاألخيرة،فيماكانتالنسبةاألخيرة4.50االنصاتلخخريفكجاءتبنسبة) %(بالرتبةما
%(فقط.1.14ب)لقيمةالبعدعفاالنفعاؿكتجنبالغض

عمىىذهالنتائج،حيث كبناءعمىذلؾقامتالباحثةبإعدادمادةكأنشطةإثرائيةبناء 
أفالقيـالتيتتضمنياكتبالتربيةاإلسالميةتـتجاىميافيالمادةاإلثرائية،أماالقيـالتيكانت

نسبياضعيفةتـتعزيزىامفخالؿاألنشطةكالمادةاإلثرائية.

مــا األنشــطة اإلثرائيــة المقترحــة لمحتــوى كتــب : و تفســيرىا الســؤال الثالــث ومناقشــتيانتــائج 
 في ضوء قيم الحوار؟األساس التربية اإلسالمية طالبات الصف الثامن 

قامتالباحثةباالطالععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعالقةبقيـ
الحكار لقيـ كأعدتقائمة فيمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلطالباتالالحكار، كاجبتضمنيا

الصفالثامفاألساس،كقامتبتحديدأىداؼاألنشطةاإلثرائية،كتـجمعمادةعمميةحكؿىذه
قيـالحكارالتييجبأفتنميياالمادةاإلثرائية،كتككنتالمادةاإلثرائيةمفأربعةأنشطةإثرائية،

ف،كيحملكلنشاطعدةـكلنشاطإلىحصتيبيةاإلسالمية،كينقسلـتردفيمحتكػكتبالتر
قيـحكارتتناسبمعقدراتكخصائصالطالبات.

شامل كذلؾفإفالمادةاإلثرائيةتتضمفمفاىيـمرتبطةبقيـالحكار،مثلعرضمفيـك
المف مف كغيرىا النقاش، إدارة كمفيـك االختالؼ، كأنكاع االختالؼ، كمفيكـ كمالمحكار، اىيـ،

كىاركف مكسى سيدنا قصة مثل اإلسالمية، التربية كتب بمحتكػ ترتبط أنشطة المادة تتضمف
،-عميوالسالـ-،كقصةسيدنانكح-عزكجل-عمييماالسالـ،كمخاطبةسيدنامكسىهلل

كقصصمفالسنةالنبكيةالشريفة.

عمى اإلثرائية األنشطة تتضمف أف عمى الباحثة حرصت تتضمفكذلؾ قرآنية آيات
حكاراتمتعددة،يفترضعمىالمعمـأفيقكـبتناكؿكلآيةقرآنيةبالتفسيركالشرحكالتبيافلقيـ
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الكاقعية،ككيفيةتكظيفيا؟،كاستندتالباحثة القيـبالحياة الحكارالتيتتضمنيا،كأفيربطىذه
(.4قرقـإلىأحاديثنبكيةصحيحةكأسندتياإلىمصادرىاالخاصة)ممح

األسـاس اكتسـاب طالبـات الصـف الثـامن  درجة: ما و تفسيرىا نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
 لقيم الحوار التي قامت الباحثة بإثرائيا في محتوى كتب التربية اإلسالمية؟

لإلجابةعفالسؤاؿالرابعقامتالباحثةبػالتعرؼإلػىالفػركؽبػيفدرجػاتالطالبػاتفػياالختبػار
،كذلؾعمىالنحكالتالي:يافحجـاألثرلممادةاإلثرائيةالقبميكاالختبارالبعدؼلقيـالحكار،كب

اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي  :(5. 3جدول )
 والبعدي

المتوسط  العدد المجموعة المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مة قي
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

التجريبية
 2.26 9.95 41التطبيقالقبمي

16.92 0.00 
0.87

كبيرجدا  2.0 17.10 41التطبيقالبعدؼ
(2.704(تساكؼ)0.01(،مستكػداللة)1-41**تالجدكليةعنددرجاتحرية)
(2.02تساكؼ)(0.05(،مستكػداللة)1-41*تالجدكليةعنددرجاتحرية)

(،0.05(أقػلمػفمسػتكػالداللػػة).Sigيتضػحمػفالجػدكؿالسػابقأفقيمػةاالحتمػاؿ)
(،كىػػذايػػدلل40ككانػػتقيمػػة)ت(المحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدكليػػةعنػػددرجػػاتحريػػة)

عمػىأنػوتكجػػدفػركؽذاتداللػةإحصػػائيةبػيفمتكسػػطدرجػاتالمجمكعػةالتجريبيػػةفػيالتطبيػػق
القبميكالتطبيقالبعدؼ،كتمؾالفركؽكانتلصالحدرجاتالطالباتفيالتطبيقالبعدؼ.

فػػياكتسػػابالطالبػػاتقػػيـثرائيػػةالتػػينظمتيػػاكػػافليػػاأثػػراإلالمػػادةكتػػرػالباحثػػةأف
الحكارالتيتضمنتياكىدفتالباحثةإلكسابيالمطالبات.

فخبػػػراتتعميميػػػةتتعمػػػقبقػػػيـالحػػػكار،اإلثرائيػػػةكانػػػتتتضػػػمالمػػػادةكجػػػديربالػػػذكرأف
ظيار كالتكاضعمعاآلخريفكالبعدعفالتعصبأثناءالحكار،كاالستماعالجيدآلراءاآلخريف،كاد

،كتحػػػرؼالصػػػدؽحسػػػفالنيػػػة،كالثقػػػةبػػػالنفس،كعػػػرضالمكقػػػفالحػػػكارؼبأسػػػمكبجيػػػدكاضػػػح
.كاإليمافبحتميةاالختالؼ
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ثرائيػػةباسػػتراتيجياتتػػدريستسػػيـفػػيتنميػػةالحػػكاركاىتمػػتالباحثػػةبعػػرضاألنشػػطةاإل
كاسػػػػتراتيجيةالنقػػػػاش،كالقصػػػػة،كاسػػػػتراتيجياتتعاكنيػػػػة،كاشػػػػتممتالمػػػػادةاإلثرائيػػػػةعمػػػػىأنشػػػػطة
كمكاقفحكاريػةتسػتدعيتكػكيفمجمكعػاتكطػرحمكاقػفعمػىالطالبػاتلممارسػةالحػكاركاقعػا .

(.2015(،كنتائجدراسة)شقكرة،2015كتتفقىذهالنتائجمعنتائجدراسة)الفرا،

حجػػـاألثػػركبيػػرا جػػدا ،كتعتقػػدالباحثػػةأفذلػػؾيرجػػعإلػػىعػػدةعكامػػلأىميػػاأفككػػاف
المادةاإلثرائيةتحتكؼعمىأنشطةكخبراتتعميميةتعززقيـكمياراتالحكار،كذلؾفػإفالباحثػة

دريسممتعػػةكتسػػاعدعمػػىرفػػعاىتمػػتبعػػرضاألنشػػطةاإلثرائيػػةبطػػرؽشػػائقةكاسػػتراتيجياتتػػ
مستكػالثقةلدػالطالبات،كتعزيزمبدأالمشاركةالفعالة.

: ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد و تفســيرىا  نتــائج الســؤال الخــامس ومناقشــتيا
( بــين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة ومتوســط α ≤ 0.05مســتوى داللــة )

 الضابطة في اختبار قيم الحوار؟درجات طالبات المجموعة 

لإلجابػةعػفالسػؤاؿالخػامسقامػتالباحثػػةبػالتعرؼإلػىالفػركؽبػيفدرجػاتالمجمكعػػة
الضػػابطة،كدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةفػػيالتطبيػػقالبعػػدؼالختبػػارالقػػيـ،ككانػػتالنتػػائجكمػػا

(:4.5بالجدكؿرقـ)

الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات :(5. 4جدول )
 الطالبات في المجموعة الضابطة

المتوسط  العدد المجموعة البعديالتطبيق 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

اختبارالقيـ
 3.1 11.61 41الضابطةالمجمكعة

9.679 0.00 
0.53

كبيرةجدا  2.0 17.10 41المجمكعةالتجريبية
(2.639(تساكؼ)0.01(،مستكػداللة)2-82**تالجدكليةعنددرجاتحرية)
(1.99(تساكؼ)0.05(،مستكػداللة)2-82*تالجدكليةعنددرجاتحرية)

(،0.05(أقػلمػفمسػتكػالداللػػة).Sigيتضػحمػفالجػدكؿالسػابقأفقيمػةاالحتمػاؿ)
(،كىػػذايػػدلل80ككانػػتقيمػػة)ت(المحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدكليػػةعنػػددرجػػاتحريػػة)

عمػػػىأنػػػوتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةبػػػيفمتكسػػػطدرجػػػاتطالبػػػاتالمجمكعػػػةالتجريبيػػػة
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لبػاتالمجمكعػةكمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعػةالضػابطة،كأفتمػؾالفػركؽكانػتلصػالحطا
التجريبية.

كتعزكالباحثةىذهالفركؽإلىالمادةاإلثرائيةالتيكانػتبمثابػةدركسكأنشػطةكخبػرات
تتعمػػقبقػػيـالحػػكاركآدابػػػو،حيػػثدرسػػتالمجمكعػػػةالتجريبيػػةالمػػادةاإلثرائيػػػة،فػػيحػػيفدرسػػػت

رائيةاحتكتعمىآياتالمجمكعةالضابطةدركسالكتابالمدرسي،كجديربالذكرأفالمادةاإلث
،كافليػاأثػرفػياكتسػابالطالبػاتشيقةقرآنيةكأحاديثنبكيةشريفة،كعرضتاألنشطةبطرؽ

لقيـالحكار.

القيـالمتعمقة كذلؾكانتالمادةاإلثرائيةمنظمةبحيثتـالتدرجمعالطالباتمفمفيـك
ميػػاراتالحػػكار،كأىميػػةالحػػكارفػػيبػػالحكاركأسػػمكبالحػػكارفػػيالقػػرآفالكػػريـ،ككسػػائلاكتسػػاب

الحيػػػاةاليكميػػػة،كلقػػػدالحظػػػتالباحثػػػةمػػػدػالتفاعػػػلالػػػذؼأبدتػػػوعينػػػةالدراسػػػةفػػػيالمجمكعػػػة
التجريبيػػػػةمػػػػعاألنشػػػػطةاإلثرائيػػػػة،كالحظػػػػتانعكػػػػاسىػػػػذهاألنشػػػػطةعمػػػػىتصػػػػرفاتالطالبػػػػات

كسمككيفداخلالمدرسة.

كاقػػػفالحكاريػػػةالفعميػػػة،كالتػػػيسػػػاعدتاإلثرائيػػػةمجمكعػػػةمػػػفالمالمػػػادةكػػػذلؾتضػػػمنت
الطالبػػػاتعمػػػىكسػػػائلممارسػػػةالحػػػكارالفعػػػاؿ.أمػػػاالمجمكعػػػةالضػػػابطةفتمقػػػتدركسالكتػػػاب

المدرسيكالذؼيحتكؼعمىبعضقيـالحكار.

(،كىػػذايرجػػع0.16ككػػافحجػػـاألثػػركبيػػرا جػػدا حيػػثكانػػتقيمػػةمربػػعإيتػػاأكبػػرمػػف)
كمػػاتضػػمنتومػػفخبػػراتتعميميػػةتتعمػػقبقػػيـالحػػكاركممارسػػةىػػذهالقػػيـفػػياإلثرائيػػةالمػػادةإلػػى

 الحياةالكاقعية،حيثكانتمعظـاألنشطةمفالبيئةالمحميةلمطالبات.

 )الفرا، نتائج مع تتفق النتائج عززت2015كىذه اإلثرائية المادة أف أكدت حيث ،)
(كالتيأشارتبأف2015جدراسة)شقكرة،مياراتالحكارلدػالطالبات،كذلؾتتفقمعنتائ

اإلثراءعززقيـكمياراتالطالباتفيالحكار.
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 :التوصيات

فيضكءماتكصمتإليوالدراسةمفنتائجتكصيالباحثةبمايمي:

االعتمادعمىالمادةاإلثرائيةككنياحققتأثرا فيتنميةقيـالحكارلدػطمبةالصفالثامف .1
 األساس.

أنشطة .2 إقامة خالؿ مف العميا األساسية المرحمة لطمبة الحكار ثقافة بتعزيز الجاد العمل
 تعاكنيةىادفة.كبرامج

استغالؿالحكارالقرآنيفيتدريسالتربيةاإلسالميةلماالحظتوالباحثةمفتفاعلالطالبات .3
 معالحكارالقرآني.

ريسفيمقررالتربيةاإلسالمية،لمالياتكظيفالحكاركالمناقشةالجماعيةكاستراتيجيةتد .4
 مفأثرا فيتعزيزثقافةالحكارلدػالطمبة.

 تشجيعالمعمميفعمىإثراءالمقررالدراسيبأنشطةتحققأىداؼالتربيةاإلسالمية. .5
العملعمىتعزيزالحكارمعرفة كقيما كآدابا كسمككا مفخالؿتضمينيافيكافةمحتكيات .6

 الدراسية.المقررات
المكضكعات .7 في التدرج يتـ بحيث اإلسالمية، التربية مقررات بيف التكامل تحقيق ضركرة

 التييتـتناكليابيفالصفكؼالدراسيةالمختمفة.
تناكؿالقيـكقيـالحكاريجبأفيتـكفقتكازفمابيفىذهالقيـ،كتكازفمابيفالجزءاألكؿ .8

.كالجزءالثانيمفالكتبالمدرسية

 :مقترحات الدراسات المستقبمية

دراسةأثرإثراءمحتكػالتربيةاالسالميةلطمبةالصفالتاسعفيضكءقيـالحكارفيتنمية .1
 مياراتالتفكيراالبتكارؼ.

 تحميلمحتكػكتبالتربيةاالسالميةلممرحمةاألساسيةالعميافيضكءقيـالحكار. .2
تبالتربيةاالسالميةلممرحمةاألساسيةالعميا.دراسةإلعدادمعاييرمنظكمةالقيـفيك .3
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 .أواًل: المصادر والمراجع العربية

ماجدمحمكد )األستاذ،محمكدحسفكمطر، ،2014،إصدارأساسياتالمناىجـ(.2014.
كميةالتربيةبجامعةاألقصى،غزةفمسطيف.غزة:

لتربيةبجامعةكميةاغزة:،1،طأساسياتالمناىجـ(.2011مكدكمطر،ماجد.)األستاذ،مح
.األقصى

الرياض:مكتبة،مففقيياكفكائدىايءسمسمةاألحاديثالصحيحكشـ(.1996)دمحماأللباني،
.ارؼلمنشركالتكزيعالمع

مدػإسياـالنشاطالطالبيفيتنميةالحكارلدػطالبالمرحمةـ(.2010)باحارث،أحمد.
رسالةماجستير).الثانكيةمفكجيةركادالنشاطكمديرؼالمدارسفيمحافظةالميث

،جامعةأـالقرػ،المممكةالعربيةالسعكدية.غيرمنشكرة(

)بادكيال رىاـ. -كالنيايةالبدايةكتابمفالصحابةقصصفيالتربكيةالقيــ(.2012ف،
تحميمية ماجستير).دراسة منشكرة(رسالة العربيةغير المممكة القرػ، أـ جامعة ،

السعكدية.

( بكر. أبك 4ـ201باعمكؼ، لمصف(. اإلسالمية التربية مقرر في المتضمنة الخمقية القيـ
عماف بسمطنة العاشر القرػ، أـ جامعة منشكرة(، غير ماجستير )رسالة المممكة.

العربيةالسعكدية.

ثقافةالحكارلدػطالباتالمرحمةالثانكيةفيمدينةالرياضكدكرىافيـ(.2009الباني،ريـ)
الخمقية القيـ بعض تعزيز .( ماجستير رسالة الدراسات(منشكرةغير إدارة الرياض: ،

كالبحكثكالنشر.
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إيماف )باىماـ، النظـ(.2009. في الدراسي المنيج مكاجيةدكر في اإلسالمي التربكؼ اـ
مقترح" "تصكر العصر ماجستير).تحديات منشكرة(رسالة القرػ،غير أـ جامعة ،

المممكةالعربيةالسعكدية.

عادؿ )باكزير، لدػـ(.2009. الكطني الحكار قدرات تنمية في اإلسالمية التربية معمـ دكر
الرياض الثانكية، المرحمة العربيةطمبة المممكة السعكدية، العزيز: عبد الممؾ مركز

لمحكارالكطني.

منى )بحرؼ، كتحميموـ(.2012. أسس التربكؼ عماف:1ط.المنيج ص، لمنشردار فاء
.كالتكزيع

الرحمف عبد بريكة، كبف ناجي )تمار، التربكؼـ(.2002. كالتقكيـ التعميمية الدار.المناىج
.عةالنجاحمطبالبيضاء:

( عائض. 2007الجارحي، لدػـ(. اإلسالمية الفطرة تعزيز في اإلسالمية التربية دكر
المممكةالمراىقيف المكرمة، بمكة القرػ أـ جامعة منشكرة(، غير ماجستير )رسالة .

العربيةالسعكدية.

ثقافةالحكارمفالمنظكراإلسالميكأىميتوفيحلـ(.2008.)جبراف،عميكمساعدة،كليد
الجامعاتالمش في الطالبية كالت اإلسالمية، كالدراسات الشريعة كمية ، جامعةإربد:

اليرمكؾ.

منى جزر، لممرحمةـ(.2012).أبك اإلسالمية التربية بمحتكػ المتضمنة االختالؼ آداب
ليا الطمبة اكتساب كمدػ اإلسالمي الفكر ضكء في ماجستير).الثانكية غيررسالة

اإلسالميةبغزة،فمسطيف.،الجامعةمنشكرة(

–11:(3،4)24،مجمةجامعةدمشقثقافةالحكارمعاآلخر،ـ(.2008.)جمعة،حسيف
20.

دارالنصرلمطباعةالقاىرة:،الدعكةاإلسالميةفيمكاجيةالتحدياتـ(.1991)أنكرالجندؼ،
.اإلسالمية
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( أماني. 2007الحارثي، ـ(. في المتضمنة التربكية القرآنيالقيـ ماجستيرالقصص )رسالة .
غيرمنشكرة(.جامعةأـالقرػ،المممكةالعربيةالسعكدية.

( أماني. الحديثـ(.2013الحارثي، مادة تدريس في مختارة استراتيجيات استخداـ فاعمية
كالثقافةاإلسالميةلتنميةالكعيبمفاىيـالثقافةاإلسالميةكمياراتالحكارلدػطالبات

األ المكرمةالصف مكة بمدينة الثانكؼ دكتكراه).كؿ منشكرة(رسالة أـغير جامعة ،
القرػ،المممكةالعربيةالسعكدية.

( مركاف الدراساتـ(.2012حداد، معيد إسالمي، منظكر مف الخالؼ كحل االختالؼ إدارة
 الجامعاتالمائيةكالبيئية، إسالميكدكر منظكر مف االختالؼ كحق التعددية مؤتمر

،جامعةالنجاحالكطنية،فمسطيف.فيتنميةذلؾ

الخصائصالسيككمتريةألدكاتالقياسفيالبحكثالنفسيةكالتربكيةـ(.2006حسف،السيد)ال
( السعكديةSPSSباستخداـ العربية المممكة ،) التربكية: البحكث الممؾمركز جامعة ،

.سعكد

،غزة:آفاؽ.1،طيةطرائقتدريسالتربيةاإلسالم(.2010حمس،داكد)

( عمر. كالمغيض، أديب لمصفيف2011حمادنو، العربية المغة كتب في اإلسالمية القيـ ـ(.
 األردف. في األساسي التعميـ مرحمة مف كالثاني اإلسالمية،ماألكؿ الجامعة جمة

19(1،)487–517.

أخالؽالرسكؿمكسكعةـ(.2006).عبدالرحمفممكح،صالحكحميد، نظرةالنعيـفيمكاـر
.دارالكسيمةجدة:،1،ج4ط،الكريـملسو هيلع هللا ىلص

.،جدة:داراألندلسالخضراءمعالـفيمنيجالدعكةـ(.1999ق/1420صالح)ابفحميد،

.ةدارالمنارجدة:،أصكؿالحكاركآدابوفياإلسالــ(.2003ابفحميد،صالح.)

 قاسـ. الشريف،ـ(.2011)خزاعمي، النبكؼ كالحديث القرآنية الرؤية ضكء في التربكية القيـ
.(25)1مجمةجامعةالقدسالمفتكحةلألبحاثكالدراسات،
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السيد )خضر، النبكيةـ(.2010. السنة في المكرمةالحكار مكة اإلسالمي، العالـ رابطة ،:
.--المركزالعالميلمتعريفبرسكؿهللا

،غزة:أصكؿالتربيةفيمكاجيةتحدياتالقرفالحادؼكالعشريف(.ـ2011عامر.)الخطيب،
مكتبةالقدس.

ابتدائي–فصكؿفيتدريسالتربيةاإلسالميةـ(.2005.)الخميفة،حسفكالياشـ،كماؿالديف
.مكتبةالراشدناشركفالرياض:،ثانكؼ–اعدادؼ–

.مكتبةالفيصميةمكةالمكرمة:،فيالتربيةاإلسالميةالمبادغكالقيــ(.2004).دمحمالخياط،

،القاىرة،دارالقاىرة.التربيةـ(.2006الدعيمج،إبراىيـ)

الطبعة:،غزةؿالقياسكالتقكيـالصفيالمفاىيـكاإلجراءاتلتعمـفعا.(ـ2008أبكدقة،سناء)
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.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسالميةبغزة،فمسطيف.األساسية

أحمد )الرشيدؼ، طمبةـ(.2012. تحصيل في الحكار بأسمكب العربية المغة تدريس فاعمية
الككيت بدكلة االستقرائي كتفكيرىـ التاسع ماجستير).الصف منشكرة(رسالة ،غير

جامعةالشرؽاألكسطلمدراساتالعميا.

( صالح 2010الرقب، الفكرؼـ(. كالغزة المعاصر بالجامعةكاقعنا الديف أصكؿ كمية غزة: ،
اإلسالمية.

ميرة )الزىراني، نظرـ(.2011. كجية مف الحكار ثقافة نشر في التربكؼ اإلشراؼ إسياـ
 التربكيات المكرمةالمشرفات مكة بمدينة ماجستير).كالمعممات منشكرة(رسالة ،غير

جامعةأـالقرػ،المممكةالعربيةالسعكدية.

باعةبيركت:مؤسسةالرسالةلمط،2ط،الكجيزفيأصكؿالفقوـ(.2002)عبدالكريـزيداف،
.كالنشركالتكزيع
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( منير. عندـ(.1997سنك، السائدة القيـ "نظـ كالمجتمع بيركتالقيـ في الدراسات ،طمبة
دارصادر.بيركت:

كرشةعملبعنكاف:الكرامةـ(.الكرامةاإلنسانيةفيالفقواإلسالمي.2013السكسي،ماىر.)
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تنميةالقيـالخاصةبمادةالتربيةاإلسالميةلدػتمميذاتالمرحمة.(ـ1998السكيدؼ،كضحة)
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.96–68،59دراساتتربكيةكنفسية،–كميةالتربيةبالزقازيق

السعادة.مطبعة:طنطا،اإلسالميةالتربيةفمسفةـ(.1998.)طوشكماف،
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غزية )العتيبي، مدارسـ(.2007. مديرات لدػ القرار كاتخاذ االتصاؿ كآلية التربكؼ الحكار
المكرمة مكة بمدينة العاـ ماجستير).التعميـ منشكرة(رسالة القرػ،غير أـ جامعة ،

المممكةالعربيةالسعكدية.
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الطالب نظر كجية مف ماجستيرالحكار )رسالة منشكرة(، القرػ،غير أـ جامعة ،
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جابر )العمرؼ، المرحمةـ(.2010. تمميذ شخصية بناء في اإلسالمية التربية معمـ إسياـ
،جامعةأـالقرػ،المممكةالعربيةالسعكدية.غيرمنشكرة()رسالةماجستير.االبتدائية

ىجر.القاىرة:دار،القياسفيالتشريعاإلسالميـ(.1987.)ناديةالعمرؼ،
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( عمي العينيف، 1408أبك كالتربيةق(. االسالمية طالقيـ إبراىيـ1، مكتبة المنكرة: المدينة ،
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 العينيف، أبك ـ(.1988)عمي كالتربيةالقيـ طاإلسالمية إبراىيـ2، مكتبة المنكرة: المدينة ،
.حمبي
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،المممكةالعربيةالسعكدية.بمكةالمكرمة

 أدبق(.1425).حسفالقرني، في المقررة الشعرية النصكص في المتضمنة التربكية القيـ
الثانكية م).المرحمة جارسالة جامستير المكرمة، مكة منشكرة(، القرػغير أـ ،عة
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غزة محافظات في بغزة،طالبيـ األزىر جامعة منشكرة(، غير ماجستير )رسالة .

 فمسطيف.
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مناىجياالدراسية.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالحديدة.

( شادية. 2003الكيالني، التربية. كميات في اإلنساف حقكؽ تعميـ التربيةـ(. مستقبل مجمة
ث.(،االسكندرية:المكتبالجامعيالحدؼ31)9العربية،
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)بكرالمكاجده، مفـ(.2010. الحضارات حكار في المدرسية اإلسالمية الثقافة كتب دكر
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التربية معممي نظر كجية مف أىميتيا كتقدير األردف في األساسي العاشر لمصف
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.اإلسالمية
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 قائمة المالحق
 (: أسماء السادة المحكمين1ممحق رقم )

 التخصص والدرجة العممية االسم

 أستاذ المناىج وطرق التدريس أ.د. عبد المعطي األغا
 الجامعة اإلسالمية بغزة

 وطرق التدريسأستاذ المناىج  أ.د. دمحم أبو شقير
 الجامعة اإلسالمية بغزة

 أستاذ دكتور في أصول التربية أ.د. محمود أبو دف
 الجامعة اإلسالمية بغزة

 أستاذ مشارك في المنياج وطرق التدريس د. داود حمس
 الجامعة اإلسالمية بغزة

 التربية أصولأستاذ مساعد في  د. أنور نصار
 جامعة القدس المفتوحة

 أستاذ مساعد في المناىج وطرق التدريس جممبود. ىشام أبو 
 جامعة القدس المفتوحة

 أستاذ مشارك في المناىج وطرق التدريس د. صالح الناقةأ.
 الجامعة اإلسالمية

 أستاذ مساعد في المناىج وطرق التدريس د. صباح نصار
 كمية فمسطين

 وزارة التربية والتعميم أ. سامية الخالدي
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 قائمة قيم الحوار في صورتيا النيائية (:2ممحق رقم )

 الداللة المفظية قيم الحوار م.

خالصالصدؽتحرؼ1 النيةكاد
أفيبدأحكارهمعاآلخريفبيدؼالكصكؿإلىالحقيقة،كأفيتحرػالصدؽ

فينقلالمكاقفكاآلراءأثناءالحكار.

االختالؼبحتميةااليماف2
مفيدلممكقفالحكارؼ،كأفىدؼالحكارفضلديوقناعةبأفاختالؼاآلراء

االختالؼ،كأفىناؾآراءمتعددةمفالصكاب..
يتمتعبمياراتاستماعجيد،كيستخدميافيالمكقفالحكارؼ.لخخريفاالنصاتحسف3
يبدؼتكاضعوأماـاآلخريف،كيعطياىتماما لممتحاكريف.اآلخريفمعالتكاضعإظيار4
يبدؼإحسافالظفباآلخريف،كأاليسيءإلييـبالمفعأكالفعل.باآلخريفالظفحسف5

كانتقاداتيـاآلخريف،آراءتقبل6
انتقادىـ كيتقبل لرأيو، المخالفة اآلراء كيتقبل المتحاكريف آراء إلى يستمع

لرأيو.

7
ثابتةحقائقعمىاالعتماد

الحقإلظياراألدلةكطرح
ارتباطا كثيقا بمكضكعالحكار،كتعبرعفآرائوكأفكاره،كأفيطرحأدلةترتبط

يككفىدؼاألدلةإظيارالحق.
يتعاملبعفككيتسامحمعالمتحاكريفحتىالمخالفيفلرأيو،أكالمنتقديفلو.اآلخريفمعالتسامح8

عرضياكحسفاألفكارترتيب9
 كأف جيد، بأسمكب الحكارؼ المكقف في أفكاره أفكارهيعرض طرح يستطيع

بأسمكبيمفتاالنتباه،كأفيتحدثبعباراتكاضحةدقيقةتعبرعفآرائو.

10
كتجنباالنفعاؿعفالبعد

الغضب
دكف منو كينتيي الحكار يبدأ كأف اآلخريف، انتقاد كيتقبل أفكاره يقدـ أف

غضبحتىلكتكصلالحكارآلراءمخالفةلمايطرحو.

حقالبالتزاـالتعيد11
تكصل التي التعميمات يتبع كأف الحكار، إلييا يتكصل التي بالحقيقة يمتـز

إليياإفكجدت.

المتحاكرعمىالصبر12
كيبدؼ بالحسنى، يجادليـ كأف أفكارىـ، بطرح لممتحاكريف الفرصة يعطي

الصبرأثناءالمكقفالحكارؼ.
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 النيائية االختبار في صورتو(: 3ممحق رقم )

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 

 عزيزتي الطالبة.

بعنكاف: بدراسة الباحثة إثراء محتوى كتب التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية في "تقكـ
الماجستيرمفكميةالتربيةقسـ،كذلؾاستكماال لمتطمباتالحصكؿعمىدرجة"ضوء قيم الحوار

المناىجكطرؽالتدريس،تخصصتربيةإسالمية.
الحكار، قيـ لتعزيز اليادفة األنشطة مف بمجمكعة تتمثل إثرائية مادة بإعداد الباحثة كقامت

كتتطمبأىداؼالدراسةتطبيقاختبارلمكشفعفمدػاكتسابالطمبةليذهالقيـ.
(أماـاإلجابةاالختبار،كاتباعتعميماتالمعممة،ككضععالمة)لذاأرجكمنكفقراءةفقرات

الصحيحة؛عمما بأفنتائجاالختبارألغراضالبحثالعممي،كستعاملكذلؾ.
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 زمن االختبار  الثامن األساسيالصف   الدرجة
 دقيقة 25  قيم الحواراختبار  20 
 .......... الشعبة   .............. االسم

 
يتككفمفمجمكعةأسئمة،مفنكعاختيارمفاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
(عالمة)قراءةاألسئمةكاإلجاباتكاتباعتعميماتالمعممة،ثـكضعـمتعدد،كالمطمكبمنك

عمىرمزاإلجابةالصحيحة.
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

1- 
 :كل ما يمي ما عدا أكثر وييدف إلىالحوار ىو مناقشة بين طرفين أو 

 تصحيح األفكار والمعتقدات ج( إثبات الحق أ(
 دفع الشبيات د( اخفاء الحجة ب(



2- 
 االختالف بين الناس أمر حتمي ويقود إلى:

 الجدال ج( الفرقة أ(
 االتفاق د( الخالف ب(



3- 

-29)سكرةطو: چ                           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ٹ ٹ چ 
 طمبمكسىمفهللاسبحانوكتعالىأفيشرؾىاركففيأمره،برأيؾلماذا؟(.32
 ىارون أكثر عممًا من موسى ج( ألنو قوي يمكنو المواجية أ(
 أفكار موسى وىارون التقارب بين  د( فصيح المسان لديو قدرة عمى االقناع ب(



4- 
 الحوار الفعال يتضمن .........

 وسيمة اتصال ج( بداية شيقة أ(
 بداية وخاتمة د( بداية وموضوع ونياية ب(



5- 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ٹ ٹ چ 

(.طمبهللاسبحانوكتعالىمفسيدنامكسىكسيدناىاركفأف44–42)سكرةطو: چے       ے  ۓ  
 يقكالقكال لينا ،لماذا؟

 الجدال مع فرعون ال فائدة منو ج( حتى يحفظيما من بطش فرعون  أ(

 د( القول المين أسموب حوار مثالي ب(
نظرًا لضعف موسى وىارون أمام حاشية 

 فرعون 
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6- 
 التسامح قيمة من قيم الحوار وىي بمعنى 

 التشارك ج( العفو أ(
 المغفرة د( الصداقة ب(



7- 
 جميعيا من قيم الحوار عدا:

 حسن الظن باآلخرين ج( التنازل بأي شكل من األشكال أ(
 التعيد بالتزام الحق د( الصبر عمى المتحاور ب(



8- 
 طمب منك أن تصمح بين شخصين بماذا تبدأ

 أبدأ بنقاط االتفاق بينيما ج( أطمب منيما بالحوار مرة أخرى  أ(
 أطمب منيما انياء حوارىما د( أبدأ من حيث انتيى حوارىما ب(


 

9- 
 ، وىدف من قولو "اي بين عبد هللا، إنَّ هللا عز وجل قد َأْحَسَن اسَم أبيكم" -  -قال رسول هللا 

 والتقرب التمطف ج( احترام بني عبد هللا أ(
 جميع ما ذكر د( انزاليم منزلتيم ب(

 

10- 
 يقوم الحوار الناجح عمى أسس متعددة أىميا الكممة الطبية، وىذا يحقق

 تبادل اآلراء بمطف ج( االفصاح السميم أ(
 جميع ما سبق د( إثراء المعارف ب(

 

11- 

معنىكممةفظا فياآلية(.159)سكرةآؿعمراف:چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ چ 
 السابقة

 قاسياً  ج( متساىالً  أ(
 ثرثاراً  د( كثير الكالم ب(

 

12- 
 الحكمة من اختالف الناس في الميام واآلراء

 بناء شبكة عالقات اجتماعية ج( لتتكون األمم والمجتمعات أ(
 عمارة األرض د( حاجة الناس لبعضيم البعض ب(

 

13- 
 مظاىر أبرز واليوى  الظن، اتباعو  الحق، مخالفة

 االختالف المذموم ج( الفرقة أ(
 الكراىية د( االختالف بشكل عام ب(
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14- 
 ......" )رواه مسلم( أكمل احلديث على أحد، إنَّ هللا أوحى إيلَّ أْن تواضعوا حىت ال يَ ْفَخَر أحد   "--قاؿرسكؿهللا

 وال ييزئ أحُد من أحد ج( وال يعتدي أحٌد عمى أحد أ(
 وال يكره أحُد من أحد د( وال يبغي أحٌد عمى أحد ب(

 

15- 
 الحوار في القرآن الكريم يتم تناولو من مستويين ىما مستوى المغة القرآنية ومستوى 

 مستوى حوار الصالحين ج( مستوى حوار األنبياء أ(
 مستوى لغة الحوار د( مستوى الدعوة إلى الحوار ب(

 

16- 

 چٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺچ وقولو تعالى: 

 . ورد في اآلية كممات دالة عمى الحوار(1)سورة المجادلة: 
 التحاور واالستماع ج( االستماع فقط أ(
 االستماع والتحاور والمجادلة د( التحاور فقط ب(

 

17- 
 .المألوف عن يخرج وال حدًا، اإلسالمية الشريعة أحكام من ينال الفي اآلراء  تعدد كل
 المجادلة ج( الشكوى  أ(
 الحوار الفعال د( االختالف المحمود ب(

 

18- 
 الحوار في القرآن الكريم يعتمد عمى العقل و.........

 النبوة ج( الوحي أ(
 الفطرة د( المنطق ب(

 

19- 
 القوية الواضحة يؤدي إلى كل ما سبق ما عداالحوار الذي يعتمد عمى الحجة 

 التعصب و االنحياز ج( التخمص من االنحياز أ(
 الوصول الى الحقيقة د( الحرية في التفكير ب(

 

20- 
 اتبع سيدنا نوح أساليب كثيرة في حواره مع قومو، ومن ىذه األساليب ما يمي عدا واحدة وىي ....

 قراءة النصوص التي أنزليا هللا عمى قومو ج( االنتقال من الجزء لمكل أ(
 االنتقال من الغموض إلى الوضوح د( التركيز عمى موضوع الحوار والتكرار ب(
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 (: المادة اإلثرائية4ممحق رقم )

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs والدراسات العمياشئون البحث العممي 

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 اإلثرائيةالمادة 

 المقدمة:

بإثراءمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةاألساسيةفيضكءقيـ الدراسة تيتـ
 الثامف الصف الباحثة كاختارت الحكار، التربيةاألساس لكتب مكضكعية كاعية دراسة بعد

 قصكر الباحثة الحظت الحكار لقيـ الفمسطيني المجتمع حاجة مف فبالرغـ بعضاإلسالمية؛
الترب منياج قصكرا  المناىج أكثر مف ككاف القيـ، ىذه تناكؿ في الدراسية اإلسالميةالكتب ية

.لمصفالثامفاألساس

كالحكارأساساالتصاؿكالتكاصلبيفاألفرادكالمجتمعات،كالتحاكربفعاليةيتيحفرصا 
لمتعبيرعفالرأ كيثرؼالمعارؼ،كىككسيمة ؼكاألفكاركالميكؿأكلالتفاؽ،كفضالخالفات،

تعديميا،كيمبيحاجاتالفردكرغباتو.

 :األساسمناىج التربية اإلسالمية لمصف الثامن 

إلىجزأيف،كتابالفصلاألكؿ،األساسينقسـمنياجالتربيةاإلسالميةلمصفالثامف
مفككتابالفصلالثاني،الحظتالباحثةحسفتنظيميا؛حيثأفكتابالفصلاألكؿيتككف

(درسا ،ككتابالفصلالثانييتككفمفخمسكحدات21خمسكحداتدراسية،كتنقسـإلى)
(درسا .20دراسية،كتنقسـإلى)

تناكؿمنياجالتربيةاإلسالميةالكثيرمفالمكضكعاتالميمةبالنسبةلمرحمةالمراىقة
.ميدة،كالقضاياالمعاصرةالؽالحالمبكرة،كالحظتالباحثةأفىناؾكحدةدراسيةتختصباألخ
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االختصاص، ذكؼ كمشكرة باإلثراء، العالقة ذات الدراسات عمى الباحثة اطالع كبعد
بأنويجبأفيككفثقافةلدػأفراد الراسخة الباحثة كقناعة الحكاركقيمو، مفأىمية كانطالقا 

دةاإلثرائيةعمىالمجتمعالفمسطينيخاصةفيظلالظركؼالتينمربيا.فضمتأفتككفالما
شكلأنشطةمرافقةلدركسالتربيةاإلسالميةلمصفالثامف.

كفيىذاالسياؽتقدـالباحثةمادةإثرائيةمرافقةلممنياج؛تتضمفمجمكعةمفاألنشطة
كالخبرات،ككسائلالتقكيـالمناسبة.

 أىداف المادة اإلثرائية في ضوء قيم الحوار:

اإلثرائية؛كمفأىـىذه اعتمدتالباحثةعمىعدةأسسكمبادغاشتقاؽأىداؼالمادة
األسسكالمبادغ:

 فمسفةالمجتمعاتاإلسالمية،كعاداتكتقاليدالمجتمعالفمسطيني،كحاجاتو،كظركفو. .1
،كميكليـ،كحاجاتيـ،كقدراتيـالمعرفيةاألساسالخصائصالنمائيةلطمبةالصفالثامف .2

 كالكجدانيةكالسمككية.
مع .3 كتتفق التحقيق، كامكانية لمطمبة، المحمية البيئة مع تتفق بحيث األىداؼ؛ كاقعية

 إمكاناتالمدرسةالفمسطينية.
 شاممةلظاىرةقيـالحكار،كتحققأىداؼالدراسة. .4
 االعتمادعمىطرحاألدلةمفالقرآفالكريـ،كالسنةالنبكيةالشريفة. .5

ادغكاألسسالسابقةحددتالباحثةاألىداؼالعامةالتاليةلممادةاإلثرائية:كبناء عمىالمب

 تنميةبعضمفاىيـالتربيةاإلسالميةذاتالعالقةبالحكار. .1
 تعزيزخبراتالطمبةكمياراتيـكقدراتيـفيالحكارالفعاؿ. .2
 تنميةمياراتاالستماعالجيدكتقبلالنقد،كاحتراـآراءاآلخريف. .3
 ضمياراتالحكار،كالتكاصلاالجتماعيالفعاؿ.تنميةبع .4
 تنميةآدابالحكارلدػالطمبة،كتعزيزركحالتعاكفكالتسامحكالمشاركةلدييـ. .5
 تعكيدالطمبةعمىاستخداـاأللفاظالمناسبةلمحكارفيشتىمكاقفالحياة. .6
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 النشاط اإلثرائي األول:

كؿالكتابالمدرسيالجزءاألمكضعالنشاطاإلثرائي
حصتافالزمف

الحكاركدكرهفيفضاالختالؼاليدؼالرئيسمفالنشاط يحددمفيـك

األىداؼالفرعيةلمنشاط

الحكار يتعرؼمفيـك
يحددمستكياتالحكارفيالقرآفالكريـ

يستنتجالطالبأفاالختالؼفطرؼكحقيقةككنية
االختالؼ يتكصلالطالبإلىمفيـك
يفرؽالطالببيفأنكاعاالختالؼ

أفالحكاريقكدإلىنقاطاالتفاؽفيالمكاقفالخالفيةيستنتج
التعمـباالكتشاؼ-السردالقصصي-الحكاركالمناقشةطرؽالتعميـكالتعمـ
بطاقاتالصكرالكسائلالتعميمية



كتتبادؿ - الحكار، مفيـك الطالبات مع جماعي بشكل المعممة اآلراءتناقش معيف
 كاألفكار.

عزيزتيالطالبة؛ىلتعمميفأفنقاشناالذؼدارحكؿمفيكـالحكار،كىكحكار!،أما -
ظيار مفيكـالحكارفيك "مناقشة بين طرفين أو عدة أطراف، بقصد تصحيح الكالم، وا 

ثبات حق، ودفع شبية، ورد الفاسد من القول والرأي"  .الحجة، وا 
 اتالتأملفيتعريفالحكار،كاستخالصعناصره.تطمبالمعممةمفالطالب -
اسالمناالحنيفاعتنىبالحكار،فمكالحظناأفمعظـآياتالقرآفأتتبأسمكبحكارؼ، -

 كتترؾالمعممةالفرصةلمطالباتلذكرأمثمةمفالقرآفالكريـ.
رآنيةلغةالحكارفيالقرآفالكريـيتـتناكلومفمستكييفأساسييفىما:مستكػالمغةالق -

 حكار،مستكػالدعكةإلىالحكار.
تعرضالمعممةكسيمةتعميميةتتضمفالتالي: -
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 :القرآنية لغة حوارمستوى المغة 

 

 

 

 

 

 

 

القرآفالكريـكالـهللايحاكربوعباده،حيثيعتبرالقرآفأفالحكارعزيزتي الطالبة/  -
يقكدإلىاالتفاؽ،كبوتميفالقمكب،كنالحعمفخالؿالكسيمةالسابقةأفهللاسبحانو

كأتبعيابالشككػ،كتعالىاعتبرالمجادلةجزءمفالحكار،لكنويقصدالمجادلةبالحسنى،
 كاالستماع،كالتحاكر.كىذايقكدناإلىأفاالستماعميارةمفمياراتالحكارالجيد.

 أذكرؼالفرؽبيفالمجادلةكالحكار؟ -
 أذكرؼأسباباىتماـاالسالـبالحكار؟ -

  

تعد المغة القرآنية لغة دعوة إلى الحوار، واستنادًا إلى عدة أدلة من بينيا، أن مادة القول وما 
لمناقشة اشتق منيا كقال، ويقول، وقل، ويقولون، وقولوا ىي مواد وكممات تدل عمى التحاور وا

والمراجعة بين الناس، والجدير ذكره أن كممة قال ومشتقاتيا تكررت في القرآن الكريم نحو ألف 
نما وردت مشتقات ليا مثل قولو تعالى:  وسبعمائة مرة، أم كممة حوار رغم أنيا لم ترد مصدرًا وا 

 .(14)سورة االنشقاق:  چں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  چ 
 (.37)سورة الكيف:  چڤ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ   چ وقولو تعالى: 
ٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺچ وقولو تعالى: 

 .(1)سورة المجادلة:  چٿ  
وجميع الكممات التي وردت في القرآن الكريم فسرىا أىل العمم بأنيا المراجعة، والنقاش، 

 والتشاور، وتبادل األفكار.
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 الحوار:مستوى الدعوة إلى 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرآفالكريـجاءبمغةحكارية،كتضمفالقرآفالكريـمكاقفحكاريةنستنتج مما سبق/  -
 متعددة،كمادعالمحكارمفأجلاالتفاؽكالكصكؿإلىالحقائق.

 أذكرؼآياتتدؿعمىالحكاربيفالرسلكأقكاميـ؟ -

 نشاط بيتي:

 أذكرأىميةالحكار،كفكائده؟ -

المون، واختالف االختالف بين البشر وارد وفي الجوانب كافة، فاختالف األلسن، واختالف 
األفكار والتصورات، واختالف القدرات والميارات. وذلك بمشيئة  المغة، واختالف الشكل، واختالف

)سورة ىود:  چپ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ هللا سبحانو وتعالى: 
118.) 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ وىذا االختالف ترك الباب مفتوحًا لمتعارف والتعاون والحوار

 (.13)سورة الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ   چ  ڇ  ڇ
بينيم  وفي اآليات السابقة نستنتج أن االختالف أمر حتمي موجود بين الناس، والتخالف

 يقودىم إلى التعارف، والتعاون، والتحاور.
ڤ  ڤ  ڤ  چ ، حيث قال هللا سبحانو وتعالى: وحقائق وأي حوار يجب أن يصل لنقاط اتفاق

 (.64)سورة آل عمران: چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
في الحياة اليومية والعالقات االنسانية، وخير  ودعا هللا سبحانو وتعالى إلى ممارسة الحوار

ی  جئ  حئ         مئ   چ عقل، دليل أنو دعا أن يبدأ الحوار بالسالم، والسالم لغة حوار وقناعة و 

السابقة دعوة  واآلية (.86سورة النساء: ) چمب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت  ىت     خبىئ  يئ  جب   حب
 لممتحاورين البدء بالسالم، ورد السالم بطريقة أفضل.

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ نسان بدأت بحواره سبحانو وتعالى مع المالئكة، ونشأة اإل 

 (.71)ص:  چۀ  
كما عرض القرآن الكريم حوارات متعددة منيا بين الرسل وأقواميم، ومنيا ورد في القصص 
القرآني، ومنيا بين الصالحين مثل قصة سيدنا الُخضر، وقصة سيدنا سميمان مع اليدىد، 

 وقصة سيدنا سميمان مع بمقيس، غيرىا.
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 الكريـ؛عزيزتي القرآف في كمستكياتو الحكار مفيكـ السابقة الحصة في تناكلنا الطالبة/
يتعمقباالختالؼكدكرالحكارفيفضاالختالؼبيفالبشر.  كمكضكعنااليـك

،كلماذا؟برأيك؛  -  االختالؼمحمكد،أـمذمـك
الم - تجمع معيف كتناقش االختالؼ، حكؿ الطالبات إجابات االختالؼعممة مفيكـ

 .كأنكاعو،كذلؾمفخالؿبطاقاتمعدةمسبقا عمىالنحكالتالي













 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفيوم االختالف وحكمتو:

 المطروحة، المشكالت أو المختمفة القضايا في وتعددىا واألفكار، اآلراء تنوع بو يقصد االختالف
 إذ طبيعي، فطري  أمر عمييا والحكم األشياء، وتقدير النظر، وجيات في االختالف، فالمواقف أو

 القدرات ذوي  الناس بين االجتماعية العالقات شبكة وقيام فييا، والتقدم الحياة، بناء يستحيل
 واختالفات، فروقًا، الناس بين أن اقتضت وتعالى سبحانو هللا حكمة وكأن المتساوية، والميارات

 مكتسباً  أم خمقياً  ذلك أكان سواء

 االختالف سنة كونية:

 الميام، في فاختالفيم األرض، عمارة بيدف البشر، بين هللا جعميا كونية، سنة االختالف
نتاجًا، تفاعاًل، أكثر يجعميم والمغات، واأللوان، والوظائف،  الحياة، أعباء تحمل عمى قدرة وأكثر وا 

 .واجبيم ألداء وتناسقيم تكافميم يضمن بما

 أنواع االختالف:

 المجد، نيل نحو تنافس وفيو لآلراء، تعدد فيو مشروع، اختالف :المحمود االختالف-1
 وال حدًا، اإلسالمية الشريعة أحكام من ينال ال تعدد كل ىو المحمود واالختالف والتقدم،
 .المألوف عن يخرج

 السيما مظاىره، أبرز واليوى  الظن، اتباع ويعد الحق، مخالفة ىو :المذموم االختالف-2
 تنتج وبالتالي العقمية، العمميات تعيق اإلنسان لدى غريزية انفعالية حركة اليوى  وأن

 .الصحة من ليا أساس ال وآراءً  أفكاراً 
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تقسـالمعممةالطالباتإلىمجمكعاتتعاكنيةكتطمبمفكلمجمكعةذكرآيةقرآنية -
 تتعمقبالحكارأكاالختالؼ،معتكضيحاالستفادةمنيا.

 معالطالبات:تناقشالمعممةالمكقفالتالي -

،كطريقةقسمتو.فاألبناءعمىميراثأبييـفاختمذككر،كثالثإناث؛ةتكفياألبكلديوثالث

 يـمحمكدا ،ككيفيككفمذمكما ؟مفكجيةنظرؾكيفيككفاختالف -
؟ماالسبيللفضاختالفيـ -

 نشاط ختامي:

 ماالفرؽبيفاالختالؼالمحمكدكاالختالؼالمذمكـ؟ -
 إلىالحكاربيفالناس؟أسبابالحاجة -
لماذاخمقهللاسبحانوكتعالىالناسمختمفيف؟ -

 نشاط بيتي:

 أىـفكائداالختالؼ؟عددؼ -
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 :الثانيالنشاط اإلثرائي 

الكتابالمدرسيالجزءاألكؿمكضعالنشاطاإلثرائي
حصتافالزمف

يتعرؼإلىشخصيةالمحاكرالناجحاليدؼالرئيسمفالنشاط

الفرعيةلمنشاطاألىداؼ
يستنتجالطالبكسائلجذباالنتباه

يستنتجالطالبمياراتالمحاكرالجيدمفخالؿبعضاآليات
القرآنية

النشاطالتمثيمي-السردالقصصي-الحكاركالمناقشةطرؽالتعميـكالتعمـ
بطاقاتصكرالكسائلالتعميمية



 العقكؿ(مفخالؿاألسئمةالتالية:تناقشالمعممةمعالطالبات)الحكارغذاء -
 لماذانحتاجإلىالحكارفيحياتنااليكمية؟ -
 كيفيككفالحكارغذاءالعقكؿ؟ -

في،ككتابتياتقسـالمعممةالصفإلىمجمكعاتتعاكنية،كتطمباإلجابةعفاألسئمةالتالية
 بطاقاتنشاطمعدةمسبقا .

لحديث - االستماع إلى يجذبنا شخص بيف الفرؽ مفما بالممل نشعر آخر كشخص و،
 حديثو؟

 ماالكسائلالتييستخدمياالشخصليجذباآلخريفلحديثو؟ -
 لماذايقكلكفأفميارةاالستماعأكلىخطكاتالحكارالناجح؟ -
انتباىؾ، - تجذب مكضكعات فييا المدرسية؛ اإلذاعة إلى يكمي بشكل تستمعيف

 برأيؾلماذا؟–كمكضكعاتأخرػالتكترثيفليا
المعممةبإدارةنقاششفكؼحكؿشخصيةرسكؿهللات - كمحاكرجيد،ككيف--قـك

 ساعدتومياراتوالحكارية،كصبره،كحممو،كأخالقو،كمعاممتوفينشرالدعكةاالسالمية.
 تسردالمعممةعمىالطالباتالقصةالتالية: -
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 تطمبالمعممةمفمجمكعةمفالطالباتتمثيلالقصةالسابقة. -
 تناقشالمعممةشفكيا معالطالباتالقصةالسابقةمفخالؿطرحاألسئمةالتالية: -
 األجانبإلىقطاعغزة؟لماذايتكافد -
 مااألفكارالتيطرحياالفتيافلمساعدةاألجنبي؟ -
 برأيؾماالمياراتالحكاريةالتياستخدمياأحمدلمساعدةاألجنبي؟ -
 ىليعدالشخصاألجنبيجزءا مفالمتحاكريف،كلماذا؟ -
 برأيؾ؛ىلالحكاريساعداآلخريفعمىتجاكزمشكالتيـكالتحدياتالتيتكاجييـ؟ -

 نشاط بيتي:

 ناقشيمعأفرادأسرتؾ،ماالمياراتالكاجبعمىالمحاكرالجيدأفيمتمكيا؟ -
 ماالفرؽبيفالحكارالناجح،كالحكارغيرالناجح؟ -

فتيان يمتفون حول  أحمد طالب بالصف الثامن األساسي بمحافظة غزة، مر عمى مجموعة
شخص، فاقترب منيم، فالحظ أن الشخص ال يجيد المغة العربية ويبدو من شكمو أنو أجنبي 

 بحاجة إلى مساعدة.
اقترب أكثر من الفتيان وسأليم برأيكم كيف يمكن أن نساعد ىذا األجنبي؟ فقال أحدىم نتركو 

من منيم يجيد المغة اإلنجميزية  وشأنو، وقال الثاني نعممو العربية، وقال الثالث نسأل المارة
 ونطمب منو مساعدة األجنبي، وقال رابع آخذه إلى بيتي فأبي يجيد المغة اإلنجميزية.

فتبسم أحمد وقال ليم، أن نتركو فميس من طبع الفمسطينيين، وأن نسأل المارة طريقة جيدة، لكن 
 أنو يجيد المغة االنجميزية.أن نعممو العربية فيو مستحيل اآلن، فأنتم يا أصدقائي تحدثتم وك
 فتعجب الفتيان من قول أحمد، ولماذا ال يجيد المغة االنجميزية.

أحمد: أصدقائي شكمو أجنبي، لكن ىناك لغات كثيرة بالعالم، فالبرتغالية واألسبانية، والتركية، 
 واأللمانية، وغيرىا.

يماءات، فتكمم األجنبي ببعض ثم التفت أحمد إلى األجنبي، وبدأ يستخدم معو لغة اإلشارة، واإل
الكممات فاستدل الفتيان أن األجنبي يجيد المغة االنجميزية، ثم تعرف الفتيان إلى أن حاجة 
األجنبي إلى سيارة تنقمو إلى مكان ما، فأوقف أحدىم سيارة، وطمب من السائق مساعدة األجنبي. 

 فابتسم األجنبي ألحمد والفتيان.
ن كان  السائق ال يجيد اإلنجميزية، فقال لو أحمد، ىذا ما استطعنا تقديمو، فسأل أحد الفتيان، وا 

 ولعمو يمتقي بمن يساعده أفضل منا.
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تعرضالمعممةمجمكعةمفالكسائلالتعميميةالمعدةمسبقا ،كالتيتتضمفمجمكعةمف -
 :--اآلياتالتيتتعمقبقصةسيدنامكسى

 األولى: الوسيمة

﯁      ٹ ٹ چ  ﮿   ﯀  ﮽   ﮾  ﮼   ﮻   ﮹   ﮺  ﮶    ﮷  ﮸  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ۓ  ۓ   

 چ                                        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

(.32-24)سكرةطو:

 استخرجيمفاآلياتالسابقةكمماتتدؿعمىالحكار. -
 كيفتحملالعقدةمفالمساف؟ -
؟--بماذادعاسيدنامكسى -

 :الثانيةالوسيمة 

﮺   ٹ ٹ چ  ﮸       ﮹  ﮵   ﮶  ﮷    ﮲  ﮳   ﮴   چھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ 

(.13-12)سكرةالشعراء:

 چائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ     ائۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىٹ ٹ چ 

(.34سكرةالقصص:)

 أفيرسلمعوأخاهىاركف؟-سبحانوكتعالى-مفهللا--لماذاطمبسيدنامكسى -
 ماالمقصكدبضيقالصدر؟ -
 ماذايعنيقكلوتعالى"كالينطمقلساني"؟ -

 الوسيمة الثالثة:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ٹ ٹ چ 

(.44–42)طو: چھ  ھ     ے       ے  ۓ  

 ؟-عمييماالسالـ–مفمكسىكىاركف-سبحانوكتعالى-ماذاطمبهللا -
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 "فقكاللوقكال لينالعمويتذكرأكيخشى"ماالمقصكدباآليةالسابقة. -

 مكسى سيدنا قصة ضكء في الطالبة/ أف--عزيزتي يجب الجيد المحاكر أف نستنتج
يمتمؾفصاحةالمساف،كسدادالرأؼ،كماأفالميفىكاألسمكباألنسبلحكارفعاؿ.

تقسـالمعممةالصفإلىمجمكعاتتعاكنية،كتكزععمييفبطاقاتنشاط،كتطمبأف -
كلمجمكعةبكتابةصفاتكمياراتيجبأفيتحمىبياالمحاكرالجيد.  تقـك

 لمعممةالبطاقات،كتناقشمعالطالباتبشكلجماعيصفاتالمحاكرالناجح.تجمعا -

 نشاط ختامي:

فيضكءفيمؾلمدرس،ناقشيكفسرؼاآليةالتالية،كاستنتجيبعضالمياراتالمناسبة -
لمحكارالفعاؿ:

ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ 

(.159)سكرةآؿعمراف:چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 نشاط بيتي:

-  مكسى سيدنا قصة إيجاز الطالبات مف المعممة المستفادة--تطمب كالدركس
 منيا.
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 :الثالثالنشاط اإلثرائي 

الكتابالمدرسيالجزءاألكؿمكضعالنشاطاإلثرائي
حصتافالزمف

قيـالحكارفياإلسالـيعدداليدؼالرئيسمفالنشاط

األىداؼالفرعيةلمنشاط
يكتسبعاداتحسنةعندحديثومعاآلخريف

يحسفاالستماعلخخريف
يتكاضعمعاآلخريف

النشاطالتمثيمي-السردالقصصي-الحكاركالمناقشةطرؽالتعميـكالتعمـ
حاسكبكشاشةعرضصكركبطاقاتالكسائلالتعميمية



الحكاركسيمةلتناقلالمعارؼ،كالمعمكمات،كاآلراء،كىكأيضا كسيمةعزيزتي الطالبة/ -
مفكسائلالتفريقبيفالحقكالباطل،حيثأفكلحكاريجبأفيككفىدفوالكصكؿ

 إلىالحقائق،معاألخذبعيفاالعتبارأفىناؾاحتماال لتعددالصكاب.
مكاقفحكارية،كتناقشيففييا،مفخالؿاألسئمةتطمبالمعممةمفالطالباتأفيذكرف -

 التالية:
 آلخربرأيؾ؟أؼالكمماتاستخدمتإلقناعا -
 ىلأعطيتأمثمةعمىمكقفؾالحكارؼ؟ -
 ىلاقتنعاآلخركفبرأيؾ؟ -
بيفالحقكالباطل،كذلؾفرؽبيفالكممةالطيبةكالخبيثة،-سبحانوكتعالى-فرؽهللا -

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ۆئ  ۆئ  ۈئچ كذلؾفيقكلوتعالى:

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻی  ی  جئ  حئ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

 (.26-24)سكرةإبراىيـ: چڤ  
أؼأفالكممةالطيبةتنمككتنشرطيبا ،ككذلؾاألمربالنسبةلمحكار،فالكالـالطيبيتـ -

 مفخاللواالتفاؽ،كيثرؼالمعمكماتكالمعارؼ.
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طالماأفأساسالحكارالناجحالكممةالطيبة،فإفىدؼالكالـاإلفصاحكالبيافكطرح -
 كتبادؿاآلراء.

 تناقشالمعممةشفكيا القصةالتاليةمعالطالبات: -









 



 ماالدركسالمستفادةمفالقصةالسابقة؟ -
 مارأيؾبمكقفاألستاذعمر؟ -
عزيزتيالطالبةعندحكارؾمعاآلخريفيجبمراعاةعدةجكانبأىميامناسبةالكالـ -

مستكػالمتمقي،كاإلفصاحعفاألفكار المكقف،كمراعاة كالثقةلطبيعة بأسمكبشيق،
 بالنفسكامتالؾالشجاعةالالزمة،كااليجازبالمعنى.

الطيبة،البدكأنويتقفففالصمتكاالستماعفيالمقابلمفيتقفففالحديثكالكممة -

  ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھچ لخخريف،كقاؿهللاتعالى:

كبناء عمىذلؾ؛فإننالكينتعمـحسف(.18)سكرةالزمر: چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   
 الحديثعميناأكال أفنتعمـحسفاالستماع.

مفالقصةالسابقةنالحعتكاضعاالستاذعمرفيحكارهمعطمبتو،كالتكاضعمفأىـ -
 اآلدابكالقيـالكاجبعميناالتحميبياعندحديثنامعاآلخريف.

عمر مدرس التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي بمدارس محافظة غزة، دخل ذات اليوم غرفة 
( دقائق لمتحدث إلى طمبتو 10اية الحصة الدراسية خصص )الفصل، وبدأ بشرح الدرس، وفي ني

 حول طريقة تدريسو، ومدى فيم الطمبة لشرحو. وأتاح الفرصة لطمبتو بإبداء آرائيم بحرية تامة.
فقال أحد الطمبة يا أستاذنا الفاضل أحيانًا تستخدم كممات ال نفيميا، فنرجو أن تتحدث لنا بمغة 

صوتك منخفضة بعض الشيء، وقال طالب ثالث أستاذي ال سيمة، وقال طالب آخر إن نبرة 
 أستطيع فيم الموضوع إال إذا قمت بطرح المتشابيات والمواقف ذات العالقة.

األستاذ عمر: أشكر من طرح أفكاره، أحبائي الطمبة طمبت آرائكم حتى أستطيع التغيير في طريقة 
 تدريسي بما يناسبكم، وأعدكم بأن أحدث التغيير المناسب.
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هللا أوحى إيلَّ أْن تواضعوا حىت ال يَ ْفَخَر أحد  على  إنَّ  "--تناقشالمعممةحديثرسكؿهللا -

 (.1")أحد، وال ي بغي أحد  على أحد
كيقكؿأحدالحكماء:تكاضعتكفكالنجـاللناظرعمىصفحاتالماءكىكرفيع،كال -

 تكفكالدخافيعمكبنفسوعمىطبقاتالجككىككضيع".

 نشاط بيتي:

اليكـثالث - الكممةالطيبةكالقكؿالحسف،قيـمفقيـالحكارفياإلسالـ،تعممنا ىي:
حسفاالستماعلخخريف،التكاضعمعاآلخريف.اكتبيفيحدكدخمسةأسطرعفكل

 قيمةمفىذهالقيـ،مفحيثاألىميةكالفكائد.

  

                                                           

1
 .(4:2198،ج2865،حديثرقـ16كصفةنعيمياكأىميا،بابرقـ،كتابالجنةالجامع الصحيحمسمـ:) 
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كنبدأ - مكضكعنا، سنكمل كاليكـ الحكار، قيـ مف قيـ ثالث السابقة الحصة في تعممنا
بقيمةتحمىبياالرسلكالسمفالصالحكافة،كيجبأفتككفىذهالقيمةثقافةلمتعامل

 بيفأفرادالمجتمع.
الكريـ - اتصفبيذه--احتراـالمحاكركانزالومنزلتوبغرضكسبكده،فرسكلنا

،" الرـك عظيـ ىرقل "إلى قكلو: بمثل يحبكنيا بكممات الزعماء يخاطب فكاف القيمة،
أنوكافبالمكسـبمعنى،يعرضنفسوعمىالقبائل،فجاءإلى--فالنبيكركؼع

بطفمنيـيقاؿليـبنكعبدهللا،فدعاىـإلىهللا،كعرضعمييـنفسو،حتىإنوليقكؿ
"،يريدأفيتمطفليـبالكالـ،كليساي بين عبد هللا، إنَّ هللا عز وجل قد َأْحَسَن اسَم أبيكمليـ:"

 زؿ،لكنوالحكاراليادؼ،كذكؽالتعاملمعاآلخريف.فيذلؾتنا
 تناقشالمعممةمعالطالباتالمكقفالتالي: -

فيذاتيكـجمستمجمكعةمفالطالباتيشاركففيإعدادنشاطمدرسيفقالتفاتف
بصكتخافتياسارةأحمر؛فشحبكجوسارة،كقالتأنامنسحبةمفالنشاطالمدرسي،فردت

با لنشاطمعطالباتغيرؾ،فمرتبيفطالبةثالثةاسمياحنيففسألتيف:ىلأنجزتففاتفسأقـك
النشاط،فأجابتسارةلفأكملىذاالنشاط.

فتساءلتحنيفكلماذا؟فردتسارةمسرعةفاتفشتمتني،فقالتفاتفطمبتمنياالمكفاألحمر،
ا .كرجعتالطالباتالستكماؿكلـأشتميا،فتراجعتسارةقائمة ،سامحينيلـأسمعحديثؾجيد

النشاط.

 برأيؾمفالمخطئفيالمكقفالسابق؟ -
 ماذانستفيدمفالقصةالسابقة؟ -
 تطمبالمعممةتمثيلالمكقفالسابقمفالطالبات. -
ككاف - اليكمية، المدرسيةأكفيالحياة التعاكفأمرميـسكاءبالحياة عزيزتيالطالبة/

بجملتامةالمعنىكبكضكح،ككافعمىسارةأفتستمععمىفاتفكماذكرناأفتتحدث
جيدا ،كأفتحسفالظفباآلخريفكتستفسرقبلأفتتخذقرارىا،كنجحتحنيفبأفبدأت
بإنجاز الحديث بدأت حيث الطالبتيف، بيف االتفاؽ نقاط عف بالبحث اختالفيما بفض

 النشاط.
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مةجيدةفيالحكار،كالبعدعفنستفيدمفالمكقفالسابقأفحسفالظفباآلخريفقي -
ؼلفيـاآلخريف،كالتعيدبالتزاـالحق،كضركرةالصبرعمىالمتحاكر،االنفعاالتضركر

فقاؿهللاسبحانوكتعالى: تتبعاألخطاءعنداآلخريف. ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ كعدـ

 (.199)سكرةاألعراؼ: چڃ  چ  چ  چ  
الحكاري - القيـ الطالبات مع المعممة عفتناقش البعد باآلخريف، الظف حسف التالية: ة

أخطاء تتبع كعدـ المتحاكر، عمى كالصبر الحق، بالتزاـ كالتعيد "الغضب"، االنفعاؿ
 اآلخريف.كفكائدىافياالتفاؽ.

-  سميماف سيدنا لقصة فيديك المعممة مف--تعرض فييا كتناقشيف اليدىد؛ مع
 خالؿاألسئمةالتالية:

أصدر - ىل الغائبيف"، مف كاف أـ اليدىد، أرػ ال مالي فقاؿ الطير "كتفقد تعالى قاؿ
 الحكـعمىىدىدهقبلأفيتفقده،كلماذا؟--سميماف

قاؿتعالىعمىلسافاليدىد"أاليسجدكاهللالذؼيخرجالخبءفيالسمكاتكاألرض -
 يةالمستفادةمنو؟..."،أسمكبالتعجبعمىماذايدلل؟كماالقيمةالحكار

 قاؿتعالى:"فمكثغيربعيدفقاؿأحطتبمالـتحطبوكجئتؾمفسبإبنبإيقيف". -
 لماذامكثاليدىدبمكافغيربعيد؟،كىلفيذلؾقيمةحكارية؟ -
 استخرجيمفاآليةقيـحكار؟ -
 كاليدىدفيحياتنااليكمية؟--كيفيمكفاالستفادةمفقصةسميماف -

 نشاط بيتي:

 كاليدىدبأسمكبؾالخاص؟--أعيدؼكتابةقصةسيدناسميماف -
تناكلنافيىذهالحصةمكضكعاتكقيـميمةلمحكار،تحدثيعفكلقيمةتعممتييافي -

 حدكدخمسةأسطر.
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 :الرابعالنشاط اإلثرائي 

الكتابالمدرسيالجزءاألكؿمكضعالنشاطاإلثرائي
حصتافالزمف

يميزالطالببيفبدايةالحكاركمكضكعوكخاتمتوالنشاطاليدؼالرئيسمف

األىداؼالفرعيةلمنشاط

يكتسبالطمبةالقيـالحكاريةالمستنبطةمفآيات)سكرةىكد:
23-34.)

يتعكدالطالبعمىطرحاألدلةفيحكارهمعاآلخريف
يستنتجبأفالصبرأىـالقيـالحكاريةخاصةمعالذيفنختمف

فيالطرحمعيـ
السردالقصصي-الحكاركالمناقشةطرؽالتعميـكالتعمـ

الكسائلالتعميمية
مجسـلمكعبةالمشرفةصكرةمكبرةلمحجراألسكد

(34-23كسيمةتعميميةلخيات)سكرةىكد:


السػػميمة،المنطقيػػةالمقػػدماتكتطبيػػقالعقػػلعمػػىاالعتمػػادبطػػابعالحػػكاريتسػػـأفبػػدال -
اآلخػرالطػرؼيطرحػومػابقبكؿيتعمقماأكعمييا،كالتدليلالفكرةبتقديـيتعمقماسكاء

.القكيةكالحجةالسميـبالمنطقإليياكصلقدأنوداـما
كػالنبكةخػارجيعامػلبػأؼثريتػأكالكالمنطق،العقلعمىيعتمدالكريـالقرآففيالحكار -

 .كالكحي
فػيسػيؤدؼالقػكؼالمنطقػيكالػدليلالكاضػحةالحجػةعمػىيعتمػدالػذؼالحكارأفشؾال -

 .كاالنحيازالتعصبمفكالتخمصالتفكير،فيالحريةإلىالنياية
 تناقشالمعممةمعالطالباتكيفيتسـالحكاربالمنطق،كيعتمدعمىالعقل. -
مفالرسل،دعاقكمومرارا كتكػرارا ،لػيال كنيػارا ،--يعدسيدنانكح - مفأكليالعـز

 كيقكـنشاطنااليكـعمىاستخالصبعضالعبركالدركسالحكاريةمفقصةسيدنانكح.
المعمـبقراءةاآلياتالتالية: -  تقـك
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 تطمبالمعممةمفالطالباتقراءةاآلياتعدةمرات. -
 تناقشالمعممةبعضالكمماتالصعبةكتفسيراآليات. -
كتتػيحليػفالفرصػةلمحػديثعػفقصػةسػيدنانػكح،تتبادؿالمعممةاألفكارمعالطالبػات، -

 ككيفحاكرقكمو.
نالحعمفاآلياتالسابقةأفسيدنانػكحقػاـبالتمييػدلقكمػو،كاسػتخدـ"إنػينػذيرمبػيف"، -

 كىيبدايةقكيةتجذباالنتباهلممكضكعالذؼحمموسيدنانكحلقكمو.
التبسػػيط،كحػػاكؿأاليصػػرؼثػػـانتقػػلمػػفالكػػلإلػػىالجػػزء،كمػػفالغمػػكضإلػػىالتبيػػافك -

 أذىافقكموعفمكضكعالحكار"أفالتعبدكاإالهللا".

ھ       ھڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھٹ ٹ چ 

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷        ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼  

﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                       

                 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب               حب   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ    ٿٺ  ٺ   ٺ  ٺ ڀ    ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٻ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

گ   گ          گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڈ  ژ  ژ

 ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲       ﮳  ﮴     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  

 (34-25)ىكد:چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅۋ



031 
 

-  ثػػـخػػتـسػػيدنانػػكححػػكارهمػػعقكمػػوبتكقػػعنتيجػػةعنػػادىـ"إنػػيأخػػاؼعمػػيكـعػػذابيػػـك
 أليـ".

بمجمكعػةمػفالقػيـالحكاريػة--كذلؾنالحعمفاآلياتالسابقةتحميسيدنانكح -
أللفػػةمػػعقكمػػو؛فػػرغـاعتػػراضقكمػػوعمػػىرسػػالتو،إالأنػػوأىميػػاحرصػػوعمػػىتحقيػػقا

 ينادييـ"ياقكـ".
--كمػااسػتثارسػيدنانػكح - عقػكليـبصػػيغمختمفػةمنيػاالنػداء،كاالسػتفياـ"يػاقػػـك

 أرأيتـإفكنتعمىبينةمفربي"،كىدؼاالستفياـاستنكارنفكرقكمو.
عيػػة،مناديػػا قكمػػوأنػػوصػػادؽفػػيطرحػػو،كمػػاقػػدـليػػـحقػػائقمختمفػػة،كطػػرحأفكػػارهبكاق -

 كينتظراألجرمفهللا،فقاؿ"كياقكـالأسألكـعميوماال إفأجرؼإالعمىهللا".
 أجابعمىجميعتساؤالتقكموبمكضكعيةكدقة. -
 كختاـحكارهأفانتصرلنفكرىـ،كاستطاعالردعمىاالدعاءاتالتيأطمقكىاكافة. -
نكحاستمربدعكتوكصبرعمىقكموسػنيفعديػدة،كلػـيسػتجيبكاكجميعنانعمـأفسيدنا -

 لو.
 معالطالباتمفخالؿاألسئمةالتالية:--تناقشالمعممةقصةسيدنانكح -
 .--ماالمياراتكالقيـالحكاريةالتياتسـبياسيدنانكح -
 كيفدللعمىصدؽحديثوإلىقكمو. -
 ستفياـ؟لماذاتـاستخداـأساليبالنداءكاال -
 ماذانستفيدمفقصةسيدنانكح. -

 نشاط بيتي:

-(،كتنػػاكؿهللا34-23مػػفخػػالؿاآليػػات)ىػػكد:--تناكلنػػاقصػػةسػػيدنانػػكح -
قصػػػةسػػػيدنانػػػكحفػػػيسػػػكرةمختصػػػة)سػػػكرةنػػػكح(،قػػػكميبقراءتيػػػا،-سػػػبحانوكتعػػػالى

 كاستخمصيالقيـالحكاريةالتيتتضمنيا.
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،ككيػػفحػػاكرقكمػػو،كصػػبرعمػػييـ،--قةقصػػةسػػيدنانػػكحتناكلنػػافػػيالحصػػةالسػػاب -
سنتناكؿقصةالحجراألسكد.  كقدـاألدلة،كاليـك

كتعاريجحمراءنقطكبولمحمرة،ضاربأسكدلكنوالشكل،ؼاكبيضحجرىكاألسكدالحجر -
سػنتيمترات،عشرةعرضوالفضةمفإطاربوكيحيطسنتيمترا،ثالثيفحكاليكقطرهصفراء،

كنصػػفمتػػرارتفػػاععمػػىالكعبػػةبنػػاءمػػفالشػػرقيالجنػػكبيالػػركففػػيالكعبػػةحػػائطفػػييقػػع
تحػيطفضػةمػفكأحزمػةكسػاءاألسػكدكلمحجػر.الطػكاؼيبػدأكعندهاألرض،سطحمفمتر

بونزؿ-السالـعميو-جبريلإف:تقكؿمؤكدةغيرركاياتكىناؾالتشقق،مفلوحمايةبو
عميػػػو-إبػػػراىيـأفكالمؤكػػػدنػػػكح،طكفػػػافعنػػػوكشػػػفممػػػاالحجػػػرىػػػذاإفأكالسػػػماء،مػػػف

تيسػػرإذاالطػػكاؼعنػػدتقبيمػػوكيسػػف.الطػػكاؼلبػػدءعالمػػةالمكػػافىػػذافػػيكضػػعو-السػػالـ
 .إليوباإلشارةاكت فييتيسرلـفإذاذلؾ،

ػاأشػدكىػكالجنػة،مػفاألسػكدالحجػرنػزؿ:"قػاؿ-عنيمػاهللارضػي-عبػاسابػفعفك - بياض 
دتوالمبف،مف  صحيححسفحديث:كقاؿالترمذؼركاه"آدـبنيخطايافسكَّ

عظػػػيـسػػيلعمييػػػاأتػػىحتػػػى-السػػالـعميػػو-إبػػػراىيـعمػػارةمػػػفىيئتيػػاعمػػػىالكعبػػةبقيػػت -
كقػّرركاقػريش،كبػراءفػاجتمعتنيػدـ،بػدأتثـتكىينيابعدجدرانيافصدعالجباؿ،مفانحدر
أفليػػاكآفالرجػػل،قامػػةإلػػىالبنػػاءارتفػػعحتػػىقررتػػومػػاتنفػػذقػػريشكراحػػت..بنائيػػاإعػػادة
مكانػو،فػيالحجػريضػعمنيػام ػفحػكؿاختمفػتالػركف،مػفمكانػوفػياألسػكدالحجرتضع

عبػػدبنػػككتحػػالفغيرىػػا،دكفالحػػقّذلػػؾليػػاالتػػيىػػيتكػػكفبػػأفتطالػػبقبيمػػةكػػلّكأخػػذت
جيػػػدذلػػػؾعمػػػىكأقسػػػمكاالعظػػػيـ،الشػػػرؼكىػػػذاقبيمػػػةأيػػػةبػػػيفيحكلػػػكاأفعػػػدؼكبنػػػكالػػػدار

أليمػػانيـ؛تككيػػدا فييػػاأيػػدييـكأدخمػػكادمػػا ،مممػػكءةجفنػػةالػػدارعبػػدبنػػكقػػّربحتػػىأيمػػانيـ،
ػموكاكلذلؾ ق ػة"س  ـ ".الػدـل ع  أبػكتػدخلأفلػكالبيػنيـتنشػبأفالحػربكػادتحتػىالنػزاعكعظ ػ
،أمػػرإليػػوصػػارمػػارأػأفبعػػدالمخزكمػػيالمغيػػرةبػػفأميػػة فػػييـككػػافأسػػنويـ،كىػػكالقػػـك

،يػػا:ليػػـفقػػاؿمطاعػػا ،شػػريفا  ،أردنػػاإنمػػاقػػـك ؛نػػردكلػػـالبػػرَّ تنافسػػكا؛كالتحاسػػدكا،فػػالالشػػرَّ
عمػيكـيطمػعم ػفأكؿبيػنكـحكِّمػكاكلكفغيركـ،فيكـكطمعأ مكركـ،تشتتاختمفتـإذافإنكـ

فابابمفيدخلم فأكؿبينكـالحكـاجعمكاأك)الفجىذامف  .كسممنارضينا:قالكا(الصَّ
كالشػرؼالعظػيـ،الحػعّصػاحبمنتظػريفالصػفابابإلىينظركفأخذكاالرأؼىذاقبمكافمما -

كالنػػػكرالبييػػػة،بالطمعػػػةفػػػإذا..أنفسػػػيـكحفػػػعدمػػائيـ،حقػػػفيديػػػوعمػػػىسػػػيككفالػػػذؼالرفيػػع
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األمػػيفىػػذا:كاحػػدكبصػػكت..األمػػيفالصػػادؽإنػػو..هللاعبػػدبػػفدمحمإنػػو..انظػػركاالسػػاطع،
ػػاقبمنػػاه دمحم،يػػا:كزعمػػاؤىـكبػػراؤىـنحػػكهتقػػدـثػػـّ..بحكمػػورضػػيناالصػػادؽىػػذا..بيننػػاحكم 
فػػػيتبػػػدكالعػػػداكةفػػػرأػ-–هللارسػػػكؿ إلػػػييـنظػػػر!مختمفػػػكففيػػػونحػػػففيمػػػابيننػػػااحكػػػـ

ىػػػذاليػػػاسػػػيككفقبيمػػػةأؼو..صػػػدكرىـتمػػػأل كالبغضػػػاء..كجػػػكىيـيعمػػػككالغضػػػب..عيػػػكنيـ
كقػدكيػذا،بحكػـسيرضػكفكىػلأ خػرػ؟دكفلقبيمػةحكػـإفالكبيػر،كالفخػرالعظػيـ،الشرؼ
الرمػػاحكعمػػتسػػيكفيـ،مقػػابضعمػػىأيػػدييـككضػػعكاحقػػدا ،كنفكسػػيـبغضػػا ،قمػػكبيـممئػػت

 رؤكسيـ؟فكؽ
حكمػا لػيعمفاألمػيفالصػادؽيقػفالشػّر،كلّبالشّر،كالمحاطالمخيفالمرعبالجكىذافي -

قػريشفتىيقكلوماينتظرسككتالجميع..أغمادىاإلىالسيكؼكيعيدجميعا ،رضاىـيناؿ
صػّمى-هللارسػكؿقػاؿ..كسػاداتياقػريششػيكخأمػاـ(سػنة35)العمػرىػذافيكىككأمين يا،

؟بيػذاي ريػدمػاذاإليػو،ينظػرالكلوبثكب،إليّ(ىمّمكا)ى م ـّ:-كسمـكآلوعميوهللا فيقػكؿمحمػد؟
الثكب،كسطككضعوالحجررفعالمباركتيف،بيديونشرهبالثكب،أ تي.لنرػانتظركا:آخركف

كاحػػدكػػلّكأخػػذكبػػراؤىـفتقػػّدـ.الثػػكبمػػفبناحيػػةقبيمػػةكػػلِّكبيػػر ليأخػػذ:كقػػاؿإلػػييـنظػػرثػػـّ
مػػفالحجػػرمكضػػعيحػػاذؼمػػاإلػػىبحممػػوجميعػػا أمػػرىـثػػـالثػػكب،أطػػراؼمػػفبطػػرؼمػػنيـ
مكضػعو؛فػيككضػعوالثػكبمػفالحجػرتنػاكؿ..الركفعندبانتظارىـدمحمحيثالكعبةبناء

الخػػالؼ،فانحسػػـ تقػػع،أفالفػػتفمنعػػتالتػػياألمػػيف،الصػػادؽحكمػػةبفضػػلالنػػزاعكانفػػضَّ
 .ت راؽأفكالدماء تزىق،أفالنفكسكحفظتِ

 األسكدمعالطالباتمفخالؿاألسئمةالتالية:تناقشالمعممةقصةالحجر -
 ماذانستفيدمفقصةالحجراألسكد؟ -
 كيفتصنفحكارأىلقريشحكؿالحجراألسكد؟ -
 مفالذؼتدخلفيحكارأىلقريش،ككيفاستطاعأفيفضاختالفيـ؟ -
 ؟المخزكميالمغيرةبفأميةماالمياراتالحكاريةالتييتمتعبياأبك -
 نتيجة؟كمفالذؼحكـبيفالمختمفيف؟ماذاكانتال -
 كيفحكـبيفالمختمفيف؟ -
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 نشاط ختامي:

مػػعقكمػػو،كالحػػكارالػػذؼداربػػيفأىػػلقػػريش--مػػاالفػػرؽبػػيفحػػكارسػػيدنانػػكح -
حكؿالحجراألسكد؟

 نشاط بيتي:

اذكػػػػرؼقصػػػػةمػػػػفقصػػػػصالقػػػػرآف،ثػػػػـاستخمصػػػػيالحػػػػكارالمتضػػػػمففييػػػػا،كأىػػػػـالقػػػػيـ -
 يمكفأفتعمميامفخالليا.كالمياراتالتي

يقاؿأفالحجراألسكدقطعةمفالجنة،كيقاؿأنونػزؿناصػعالبيػاضلكػفلكنػواختمػف -
 إلىالسكادالمحمر،برأيؾلماذا،أجرؼحكارا معأسرتؾكاستنتجيذلؾ.
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 (: تسييل ميام الباحثة6ممحق رقم )
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