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مقرر  يف تدرٍس ٌصصالق وبلفاعلَة األس
األخالقَة الفردٍة  احلدٍث علي تنمَة القَم

مبحافظة وادً  لدى طالب الصف األول املتوسط
 رالدواس

 *مترن بً مطحظ بً بادي الدوضزي 

  

 

ت الىاحب جىاَسها ب امللخص_ ت الُسدًَّ ت ئلى ال٘شِ نً الُٓم ألاخالَُّْ زاَطت الخالَُّ الىخداث اإلاخخازة في مدخىي مٓسز الخدًث طهذ الّدِ

ت ألاطلىب الٓطص ي في  ُاض مدي َانلَُّ ت اإلاالةمت لها، ْو ت، ووغو الطًُت الخٓدًمَُّ ت الظهىدًَّ للطِ ألاٛو اإلاخىطـ باإلامل٘ت الهسبَُّ

ت اإلاخىاَسة في الىخداث اإلاخخازة، وؾب ت الُسدًَّ ت ؾالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ للُٓم ألاخالَُّْ زاَطت نلى نُىت بلٌ حجمها ازىحن جىمَُ ٓذ الّدِ

ي ألاٛو لهام 52وخمظحن ) زاس َ هـ، وفي غىء 1434/1435( ؾالًبا مً ؾالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ بمداَكت وادي الدواطس في الُطل الّدِ

ت نىد مظخى  ل الباخث ئلى ندد مً الىخاةج؛ مً أهمها: جىحد َسوّ ذاث داللت ئخطاةَُّ <&( بحن 0.05ي داللت )الخؿىاث الظابٓت جىضَّ

بَُّ  ت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس ت الُسدًَّ ت الُٓم ألاخالَُّْ ت واإلاجمىنت الػابؿت نلى مُٓاض جىمَُ بَُّ ت مخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

ت نىد مظخىي داللت ) زحاث <&(  بحن مخىطؿي د0.05ٖما ًِٓظه الخؿبُٔ البهدي للمُٓاض، أًػا جىحد َسوّ ذاث داللت ئخطاةَُّ

ت لطالح الخؿبُٔ البهدي، وبىا ت الُسدًَّ ت الُٓم ألاخالَُّْ ت في الخؿبُٓحن الٓبلي/ البهدي نلى مُٓاض جىمَُ بَُّ ًء نلى ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

ت إلآسز الخ ادة الخطظ ألاطبىنَُّ ت ْدم الباخث ندًدا مً الخىضُاث أهمها: اإلاؿالبت بٍص ت واإلاُداهَُّ زاَطت الىضَُُّ دًث في هخاةج الّدِ

ت بهدد واَس مً الُٓم والٓطظ اإلاىاطبت بما ًخُٔ مو خطاةظ  ت، والدنىة ئلى جػمحن مدخىي مٓسزاث الهلىم الشسنَُّ الخؿت اإلادزطَُّ

لبي خاحاتهم، والدصجُو والخدُحز نلى الٓساءة والاؾالم  .همىهم ٍو

 .ألاٛو اإلاخىطـ ألاطلىب الٓطص ي، جىمُت، الُٓم ألاخالُْت، ؾالب، الطِ :الكلماث املفتاحيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اململكت العزبيت الطعودًت. *
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ت اعليَّ
َ
ْوِب  ف

ُ
يِّ  ألاْضل ّصص ِ

ّ
ْدريِظ  في الل

َ
َزرِ  ج

َ
ِث  ُمل ًْ  الِلَيِم  جىمَيت على الَحِد

ت الكيَّ
ْ
ت ألاخ ًَّ ْزِد

َ
ى الف

َ
الِب  لد

ُ
ِف  ط ِل  الصَّ ِط  ألاوَّ َوّضِ

َ
ت
ُ
 وادي بُمَحافظِت  امل

َواِضز  الدَّ
 امللدمت. 1

ت         َُّ ت في جأطِع الُٓم ألاخالْ َُّ ت ؤلاطالم َُ ئن الدوز الري جإدًه الترب

ت  َُ للُسد اإلاظلم ًإزس جأزحًرا مباشًسا في مخخلِ أوظاّ خُاجه، وجػو الترب

ت بطماتها بىغىح نلى خسإ الُسد اإلاظلم بًؼ الىكس نً  َُّ ؤلاطالم

ت ؤلاطال  َُ ت، وهىم جخططه، ومجاٛ نمله؛ َالترب ت هي َئخه الهمسٍَّ َُّ م

الري ًىحه ألاَساد واإلاجخمو  وطىت زطىله اإلاىحه اإلاظترشد بهدي هللا

ت   [1]هىدي هدى ٖماالث السقي والخٓدم، ٖما ذٖس َُّ ت ؤلاطالم َُ "أن الترب

طىهه مً  هي الظُاج الري ًدمي خُاة الؿالب واإلاجخمو مً الصلل، ٍو

ُهم مالاهدساَاث، وبها جخُخذ مهالم الخٔ و  هنى الخحر الُػُلت ٍو

 .والشس"

خ لدًه اْخىام        ت جسسَّ َُّ ومً نمل الباخث في جدَزع الهلىم الشسن

ت نىد الؿالب، وذلٚ مً اإلاالخكت شبه  َُّ بىحىد خلل في الُٓم ألاخالْ

ثرة  ُاث، مثل ال٘رب بشّٙلٍ مظخمّسٍ ومخهَمد، ٖو ت لبهؼ الظلٖى َُّ الُىم

ِِ باهلل مً يحر مبرز، والتهاون في أد اء الطالة، وجداٛو ألالُاف الَخِل

أن   [2]الظيبل وآخسون والٙلماث يحر الالةٓت بالؿالب اإلاظلم، ٖما ذٖس

الخهلُم في اإلاسخلت اإلاخىطؿت "ًٌؿي َترة خسحت مً خُاة اليشء، وهي 

ت  َُّ ت وهُظ َُّ ت ونٓل َُّ َترة اإلاساهٓت، بما ًطاخبها مً حًحراث حظم

ت"وا َُّ زاَطاث الحخمان رلٚ ْلت الّدِ ذ نلى اإلاسخلت اإلاخىطؿت، ، ٖو حٍس
ُ
تي أ

دنذ الباخث الخخُاز مٓسز الخدًث للطِ ألاٛو اإلاخىطـ، ومداولت 

ت  َُ ع مٓسز الخدًث نلى جىم ت ألاطلىب الٓطص ي في جدَز َُّ حهّسٍ َانل

ت لدي ؾالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ بمداَكت  ًَّ ت الُسد َُّ الُٓم ألاخالْ

 .وادي الدواطس

راَضت. 2  مشكلت الّدِ

ظه مٓسز الخدًث؛ َٓد        زاَطت مً جدَز أخع الباخث بمشٙلت الّدِ

الخل الباخث أن أطلىب نسع اإلادخىي وألاخادًث واخٌد في حمُو 

اإلاساخل، وأن الانخماد َٓـ نلى اإلاهلم في ئًطاٛ اإلاهلىماث ئلى الؿالب 

حز  ه ويالبِخه جٖس
ُّ
ٓخه، ومهازجه وخبرجه، نلًما بأن اإلآسز حل ٗلٌّ خظب ؾٍس

الجاهب اإلاهسفي وئهماٛ وتهمِش للجاهبحن اإلاهازي والىحداوي، وهرا نلى 

ت لبىاء وجخؿُـ  َُّ ت، مو مخالُخه للخىحهاث الهاإلا َُّ ًإدي ئلى هخاةج ن٘ظ

زاَطت اإلادددة في ؤلاحابت نً  اإلاىاهج، ومً هىا اهبثٓذ مشٙلت الّدِ

 :الظإاٛ السةِع

 أ. أضئلت الدراضت

ت اطخخدام ألاطلىب الٓ َُّ ع مٓسز الخدًث نلى ما َانل طص ي في جدَز

ت لدي ؾالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ  ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ جىم

 بمداَكت وادي الدواطس؟

ت التي  َُّ زاَطت ألاطئلت الُسن ًىبثٔ مً هرا الدظاٛؤ السةِع إلاشٙلت الّدِ

زاَطت ئلى ؤلاحابت ننها؛ وهي  :حظعى الّدِ

َُّ ـــم ألاخــــما الُٓ -1 ًَّ ـــالُت ـــالْ  سز ـــىي مٓــدخــي مــــا َـــسهــىاَــب جـــىاحــــت الـــــسد

ت؟ ًَّ ت الظهىد َُّ  الخدًث للطِ ألاٛو اإلاخىطـ باإلامل٘ت الهسب

ت  -2 ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ت ألاطلىب الٓطص ي في جىم َُّ ما َانل

لؿالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ بمداَكت وادي الدواطس في الىخداث 

 إلاخخازة بمٓسز الخدًث؟ا

راَضتب.   أهداف الّدِ

زاَطت ئلى جدُٓٓها في الىٓاؽ       زاَطت التي جأمل الّدِ جخددد أهداٍ الّدِ

ت َُ  :الخال

ت، الىاحب جىاَسها في مدخىي   -1 ًَّ ت الُسد َُّ ال٘شِ نً الُٓم ألاخالْ

ت ًَّ ت الظهىد َُّ  .مٓسز الخدًث للطِ ألاٛو اإلاخىطـ باإلامل٘ت الهسب

ع الىخداث اإلاخخازة ا  -2 ت اإلاالةمت لخدَز َُّ لخهٍس نلى الطًُت الخٓدًم

 .باألطلىب الٓطص ي لدي ؾالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ

ت  -3 َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ت ألاطلىب الٓطص ي في جىم َُّ ُْاض مدي َانل

ت لؿالب الطِ ألاٛو اإلاخىطـ بمداَكت وادي الدواطس ًَّ  .الُسد

راَضتج.  ت الّدِ  أهميَّ

تألا  . أ َُّ ت الهلم َُّ  :هم

ت للدزاطت في ٗىجها ْد حظهم في     َُّ ت الهلم َُّ  :جخمثل ألاهم

ت ألاطلىب الٓطص ي  -1 َُّ ت جبحن مدي َانل َُّ م ت ٖو َُّ جٓدًم بُاهاث وضُ

ت زاحهت  ًَ ت؛ وحظهم في جٓدًم حًر ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ في جىم

ٔ ألاطلىب  .الٓطص ي للهاملحن في بىاء ال٘خب واإلاىاهج وضىيها َو

ت ئلى  -2 َُّ جىحُه اهخمام مخؿؿي اإلاىاهج ومإلُي ٖخب الهلىم الشسن

ت، ودوز مدخىي ومٓسز الخدًث في جىمُتها  ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُّ أهم

 .لدي الؿالب

ع، وبُان أزسه  -3 لُذ الىكس ئلى الاهخمام باألطلىب الٓطص ي في الخدَز

 ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ  .تفي جىم

ُاث  -4 ت اإلاظخُٓمت، وغبـ الظلٖى َُّ ً الصخط اإلاظاهمت في جٍٙى

ت، لدي ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت ًَّ  .الُسد

ت . ب َُّ ت الهمل َُّ  :ألاهم

ت للدزاطت في ٗىجها ْد حظهم في      َُّ ت الهمل َُّ  :جخمثل ألاهم

ت اإلاخىاَسة في مدخىي مٓسز  -1 ًَّ ت الُسد َُّ جٓدًم ْاةمت بالُٓم ألاخالْ

تالخدً ًَّ ت الظهىد َُّ  .ث، للطِ ألاٛو اإلاخىطـ، باإلامل٘ت الهسب

زاَطت،  -2 ت والخهلُم بيخاةج هره الّدِ َُ جصوٍد أصخاب الٓساز في وشازة الترب

ومً زم الهمل نلى جدنُم مىاؾً الٓىة في اإلآسز، ونالج مىاؾً 

 .الػهِ

راَضتد.   مصطلحاث الّدِ

زاَطت نلى ندد مً اإلاطؿلخاث      ُها وهياشخملذ الّدِ   :التي ًيبغي حهٍس

 :ألاطلىب الٓطص ي -ب

ه الهصب  ت حهخمد نلى الظسد والىضِ وضسام  [3]نَس ًَ بأهه "خٙا

دٛ الصخطُاث، بما ًىؿىي نلُه ذلٚ مً جخلل نىطس الخىاز لهرا الج
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ا بأهه: أطلىب الداةس بحن ألاشخاص وألاخدار" ًُ ه الباخث ئحساة هَس ، َو

طَّ  ِٓ ّ ًخخر ال ت اإلاىاطبت أطلىًبا لطُايت مدخىي حهبحري هثري مشّىِ

مٓسز الخدًث؛ للطِ ألاٛو اإلاخىطـ؛ وله جأزحر بالٌ نلى الؿالب في 

ت في هُىطهم ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ص وجىم  .حهٍص

ت -د ًَّ ت الُسد َُّ  :الُٓم ألاخالْ

ها الشملتي        بأجها: "مجمىنت الُٓم واإلاثل الُهلُا التي جسجبـ  [4]ٌهَس

ماله ؤلاوظاوي، وُخددث ازجب ا بالشسم، وجدٓٔ ٖسامت ؤلاوظان ٖو ًٓ ا وزُ
ً
اؾ

 ظلٕى ألاَساد مً خُث صخخه وخؿئه"ٖمهاًحر ل
ُ

هّسٍ الباخث ، َو

ت بأجها: مجمىنت مً اإلاهاًحر التي جدظم بالثباث  ًَّ ت الُسد َُّ الَُٓم ألاخالْ

والاطخٓساز، جخُٔ مو حهالُم ؤلاطالم وجىحهاجه، ومؿالب اإلاجخمو 

صها وجىمُتها في طلٕى الؿالب ْو ظعى اإلاسبىن ئلى يسطها وحهٍص ىاناجه؛ َو

مً خالٛ مدخىي مٓسز الخدًث، للطِ ألاٛو اإلاخىطـ في اإلامل٘ت 

ت ًَّ ت الظهىد َُّ  .الهسب

راَضتٌ.   حدود الّدِ

 :التزم الباخث أزىاء ئحساء دزاطخه الخدود الخالُت    

ت َُّ  :أ. الخدود اإلاىغىن

زاَطت  ٗاز( مً اْخطسث الّدِ ت: )الطبر والش٘س، ألاذ َُ نلى الىخداث الخال

ي ألاٛو للطِ ألاٛو اإلاخىطـ  زاس َ مدخىي مٓسز الخدًث للُطل الّدِ

ت، ؾبهت ) ًَّ ت الظهىد َُّ  (هـ1434باإلامل٘ت الهسب

ت َُّ  :ب. الخدود اإلاٙاه

زاَطت نلى مجمىنخحن مخٙاَئخحن مً ؾالب الطِ ألاٛو  اْخطسث الّدِ

ت بمداَكت وادي باخدي  –بىحن-اإلاخىطـ ت النهازٍَّ َُّ اإلادازض الخٙىم

ت؛ بِىما جمثل ألاخسي  َُّ ب الدواطس؛ جمثل ئخداهما اإلاجمىنت الخجٍس

ابؿت  .اإلاجمىنت الػَّ

ت َُّ  :ج. الخدود الصماه

ي ألاٛو مً  زاس َ ت( في الُطل الّدِ َُّ ب ت )الخجٍس َُّ زاَطت اإلاُداه ؾبٓذ الّدِ

 .هـ1435هـ/ 1434الهام 

 إلاطار الىظزي . 3

 الٓطظ التربىي 

ت -1 ت التربىٍَّ طَّ ِٓ  :مُهىم ال

ت بأجها: "مجمىنت مً ألاخدار، ًسوحها 5ٌهّسٍ هجم ]      ت التربىٍَّ طَّ ِٓ [ ال

، أو خىادر ندة، جخهلٔ بصخطُاث 
ً
 واخدة

ً
الٙاجب وهي جدىاٛو خادزت

ها في الخُاة، نلى يساز ما  ت، جدباًً أطالُب نِشها، وجطَس َُّ ئوظاه

ت مخُاوًجا جدباًً خُاة ال طَّ ِٓ ٙىن هطُبها في ال ىاض نلى وحه ألازع، ٍو

 ."مً خُث الخأزس والخأزحر

ت: أطلىب حهلُمي ممخو وشاةٔ ٌظاند  ت التربىٍَّ طَّ ِٓ سي الباخث أن ال ٍو

ت الُٓم بشٙل أوطو وأنمٔ؛ بالخأزحر في الظلىٕ  َُ الؿالب نلى جىم

 .والىحدان

ت للٓطظ التربىي  -2  :الُىاةد التربىٍَّ

أجها جخلخظ  [6ًمً٘ ئحماٛ هره الُىاةد ٖما ذٖسها الخلُُت ]      

 :َُما ًلي

ت نٓدة لظان الؿالب، وجدزبه نلى ئحادة الخهبحر وؤلالٓاء،  - طَّ ِٓ جدل ال

ت، وجبهث َُه اإلاُل ئلى الٓساءة، وخب الاؾالم د مً زسوجه اللًىٍَّ  .وجٍص

ٕس َُه جثحر في هُظه الخُاٛ وجسبي وحداهه، وجٓىي خاَكخه، وجد -

ت  .الاهدباه ؤلازادي، الري هى ألاطاض في جدطُل اإلاهَس

 .حهىده ُخظً الاطخمام وؤلاهطاث، وجمده بما ًثري خبرجه في الخُاة -

جبهث َُه الٓدزة نلى الٓٛى الجُد، ونلى غبـ الخُ٘حر، وصخت  -

 .الخهبحر

ت هىًنا مً الطلت الخمُمت بحن الؿالب واإلاهلم؛  - طَّ ِٓ جدٓٔ زواًت ال

ي بال شٚ ضلت أْىي مً جلٚ التي جيشأ بحن الٓازب والٙاجب، مما وه

ه لخططها ص خب الؿالب للمدزطت، وحشْى  .ٌظهم في حهٍص

ع، وما ًجىُه        ت في الخدَز طَّ ِٓ ت ال َُّ ومما طبٔ ًخضح لىا حمًُها أهم

اإلاخهلم مً َىاةد حّمه أزىاء ئلٓاء الدزوض نلُه باألطلىب الٓطص ي، 

ت جيخج ل طَّ ِٓ ىا ؾلبت مثُٓحن مخم٘ىحن مً ئًجاد خلٛى للمش٘الث َال

ً نلى الخهبحر نً ذواتهم وهُىطهم؛ ألجها جىمي  ادٍز التي ْد جىاحههم، ْو

 .الخُاٛ وجدٕس ؤلابدام لدي اإلاخلٓي

ت َُّ  :الُٓم ألاخالْ

ت -1 َُّ ها أبى الهُىحن ] :مُهىم الُٓم ألاخالْ [ َرٖس أن الُٓم هي 7نَس

ن لدي الُسد مً خالٛ جُانله مو "مجمىنت مً اإلاهاًحر وألا  خٙام، جخٙىَّ

ت، بدُث جم٘ىه مً اخخُاز  َُّ ت والاحخمان ًَّ اإلاىاِْ والخبراث الُسد

ساها حدًسة بخىقُِ ئمٙاهاجه، وججظد  أهداٍ وجىحيهاث لخُاجه، ٍو

ٓت مباشسة أو يحر  خالٛ الاهخماماث أو الظلٕى الهلمي أو اللُكي بؿٍس

  ."مباشسة

تمطادز الُٓم ألاخال َُّ ت في ؤلاطالم ٖما   :ْ َُّ مً أهم مطادز الُٓم ألاخالْ

ٗاوي ]8ذٖس: اإلآدس ي ] ، [11] [ الىدالوي 10] [، الٓؿان،9[،الشى

 ]:4الشملتي ]

م : الٓسآن الٍ٘س
ً

،  اإلاجٛز نلى الىبي مدمد -حهالى - وهى ٖالم هللا :أوال

د بخالوجه، اإلاعجص في ألُاقه ومهاهُه؛ مً هللا بدأ و  ئلُه ٌهىد، اإلاُخهبَّ

اإلاجٛز زخمت بالهباد، وخحًرا لهم في الهاحل واإلاهاد، وهى الخل للمش٘الث 

ت  َُّ ت والاحخمان َُّ ت والهٓل َُّ ت في شتى مسأَ الخُاة السوخ َُّ ؤلاوظاه

م  ل الخُ٘م الخمُد، َالٓسآن الٍ٘س ت، ألهه ججًز َُّ ت والظُاط ًَّ والاْخطاد

 .هى الري ًجب أن وظدىد ئلُه في اشخٓاّ الُٓم

ىت اإلاؿهسة ا: الظُّ ًُ س أو  ٗل ما أزس نً الىبي :زاه مً ْٛى أو َهل أو جٍٓس

ت َُّ لٓ
ُ
ت أو خ َُّ ٓ

ْ
 .طحرة أو ضُت ِخل

ت       ىت الىبىٍَّ ت، َالظُّ َُّ ت اإلاطدز الثاوي للُٓم ألاخالْ ىت الىبىٍَّ وحهخبر الظُّ

د اشخملذ نلى  م، ْو ئًػاح للمىهج التربىي الىازد في الٓسآن الٍ٘س

ًد مً ألاوامس التي جدنى ئلى الالتزام بالُٓم، وخسضذ ٗل الخسص الهد

ت، إلخساج الىاض مً الهاداث  َُّ نلى ئًطاٛ السطالت الظلُمت الىٓ

 .والانخبازاث واإلاطلخت والازجباؾاث ئلى الالتزام بُٓم نكُمت

ا: ؤلاحمام
ً
 :زالث

 ، في نطس  وهى اجُاّ حملت مً أهل الخل والهٓد، مً أمت مدمد     

اتو، وهى اإلاطدز الثالث مً  مً الهطىز، نلى خ٘م واْهت مً الْى

ت في  َُّ مطادز الُٓم وألاخالّ، خُث أٖد مجتهدو ألامت دوز الُٓم ألاخالْ

ت التي ٌهاوي منها،  َُّ الخُاف نلى اإلاجخمو اإلاظلم، وخل اإلاش٘الث ألاخالْ

للجمُو، وبهرا جٙىن ألامىز التي أحمو نليها اإلاظلمىن بمثابت ُْم ملصمت 

 .ًجب الخدلي بها والاهػىاء في ٖىُها والهمل نلى جىُُرها
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ى خمل َسم نلى أضل في خ٘م ًجمو بُنهما؛ َالُٓاض وه :زابًها: الُٓاض

ت ئلخاّ الُسم باألضل في الخ٘م الشسعي، واإلاجتهد ًسد  َُّ في ألامىز الُسن

ظاوي، الشسم ألاخالقي الُؿسي ئلى الشسم ؤلالهي باالطخهاهت بالهٓل ؤلاو

َّٛ هظٌّ  ت ًُُد في أهه ئذا د َُّ والُٓاض ٖمطدز مً مطادز الُٓم ألاخالْ

ت نلت هرا  ت ما، وأمً٘ مهَس َُّ مً الىطىص نلى الخ٘م في واْهت أخالْ

ٓت مً الؿّس اإلآبىلت، زم وحدث واْهت أخسي ال هظَّ  الخ٘م بؿٍس

َيها، حشتٕر مو الىاْهت اإلاىطىص نلى خ٘مها في نلت الخ٘م، َان 

 .ىاْهت يحر اإلاىطىص نليها الخَ٘م هَُظهلل

وهى ما حهاٍز نلُه الىاض واحخمهىا نلُه في خُاتهم  :خامًظا: الُهٍس

ت التي ًمً٘  َُّ ددد الهٍس اإلاهاًحر والُٓم ألاخالْ ومهامالتهم، ٍو

 .اشخٓاْها مىه

ت في ؤلاطالم هابهت مً الدًً؛       َُّ الخل مما طبٔ أن الُٓم ألاخالْ ٍو

ت ْادزة نلى هداًت الىاض؛ ألجها مً ضىو هللالرا َهي ُْ َُّ -حهالى-م زوخ

الري خلٔ الىُىض، وألهمها َجىزها وجٓىاها، وإلاا حاء ؤلاطالم أشام 

ٗان مىحىًدا لدحهم وأخر ًدنى ئلى هره  بحن الىاض ًُْما حدًدة، يحر ما 

 .الُٓم باألطالُب وؾّس ٖثحرة

 :الخـدًث

نلم الخدًث بأهه: "ما أغُِ ئلى  [12ٌهّسَِه الؿدان ]: مُهىم الخدًث

ت أو -ضلى هللا نلُه وطلم-الىبي َُّ س أو ضُت ِخلٓ مً ْٛى أو َهل أو جٍٓس

 ٛ د وشأ هرا الهلم الجلُل في خُاة السطى ت" ، ْو َُّ لٓ
ُ
ٗان ًخلى  خ ، خُث 

ددثهم بًحر الٓسآن، َٙاهىا ًىٓلىن نىه، والٓلُل  م ٍو نليهم الٓسآن الٍ٘س

نلُه -ٛو ألامس نً ال٘خابت لُ٘ال ًخخلـ ْىلهمنهم ً٘خب؛ َنهاهم في أ

م، زم أذن لهم بهد ذلٚ لٙي ًخم خُل -الطالة والظالم بالٓسآن الٍ٘س

م همل بها، َهي اإلاُظس واإلابحن للٓسآن الٍ٘س  .الظىت وَُ

ع الخدًث في اإلاسخلت اإلاخىطؿت  :ألاهداٍ الهامت لخدَز

ِ أهه مى       هج جسبىي ًدبحن لىا مً خالٛ ؾبُهت الخدًث الشٍس

نكُم، مليء بالٓىاند واإلابادب والُٓم التي أزبدذ أجها ضالخت لٙل شمان 

ت الُسد واإلاجخمو والسقي به ئلى أَػل خُاة وأخظً حهامل،  َُ ومٙان لترب

ت  َُّ ت للمسخلخحن الابخداة َُّ د هطذ وزُٓت مىهج مىاد الهلىم الشسن ْو

ت والخهلُ َُ نلى ندد مً  [13] مواإلاخىطؿت في الخهلُم الهام بىشازة الترب

ع مادة الخدًث في اإلاسخلت اإلاخىطؿت؛ وهي نلى  ألاهداٍ الهامت لخدَز

 :الىدى الخالي

ت الخدًث الىبىي وخطاةطه، وجسبِخه نلى  - َُّ أن ٌهٍس الؿالب أهم

 .الاْخداء بالظلِ الطالح

أن ًدُل الؿالب ندًدا مىاطًبا مً ألاخادًث اإلآسزة، وأن ٌهخاد  -

 .از الشسنُتالالتزام باألذٗ

أن ًتربى الؿالب نلى جٓىي هللا ومدبخه وخشِخه وؾانخه بامخثاٛ  -

 .أوامسه واحخىاب هىاهُه

حره  -ضلى هللا نلُه وطلم-أن ًتربى الؿالب نلى مدبت الىبي - وجْى

والخأس ي به، والخىاَع في الهلم الىاَو والهمل الطالح، والخدلي 

م َخلٓه الٓسآن  .بأخالْه الٍ٘س

ت مسخلت البلىى وما ًترجب نليها مً التزاماثأن ٌظدشه - َُّ  .س الؿالب أهم

راَضاث الطابلت .4  الّدِ

ــ[ ئل14ه ]ــــت الُُٓـــذ دزاطـــهدَ        ــهـى الخــ ــُـاهـــى اإلاُــــٍس نلـ َُّ ــم الُٓـ  ت ــه

اإلاخىاَسة، بالىخداث اإلاخخازة في مٓسز الُٓه، للطِ الظادض 

ت الابخداتي، ووغو الطُ َُّ ُاض مدي َانل ت اإلاالةمت لها، ْو َُّ ًت الخٓدًم

ألاطلىب الٓطص ي في ئٖظاب جالمُر الطِ الظادض الابخداتي 

زاَطت  ن مجخمو الّدِ ت اإلاخىاَسة في الىخداث اإلاخخازة، وجٙىَّ َُّ اإلاُاهُم الُٓه

اع؛ بِىما  مً حمُو جالمُر الطِ الظادض الابخداتي بمدًىت الٍس

زاَطت نلى ن ذ الّدِ ا، واطخخدم الباخث 48ُىت مٙىهت مً )أحٍس
ً
( جلمُر

زاَطت ئلى ندة هخاةج؛  د جىضلذ الّدِ بي، ْو في دزاطخه اإلاىهج شبه الخجٍس

ت نىد مظخىي داللت )&<  َُّ مً أهمها: جىحد َسوّ ذاث داللت ئخطاة

ت 0,05 َُّ ب ( بحن مخىطـ دزحاث جدطُل جالمرة اإلاجمىنت الخجٍس

ت لطالح اإلاجمىنت واإلاجمىنت الػابؿت في ئٖظاب اإلاُ َُّ اهُم الُٓه

ت، ٖما ًِٓظه الخؿبُٔ البهدي الخخباز الخدطُل، وأهه جىحد  َُّ ب الخجٍس

ت نىد مظخىي داللت )&<  َُّ ( بحن مخىطؿي 0,05َسوّ ذاث داللت ئخطاة

ت في الخؿبُٓحن الٓبلي/  َُّ ب دزحاث جدطُل جالمرة اإلاجمىنت الخجٍس

ت لطالح الخؿبُٔ البهدي الخخباز الخدطُل في ئٖظاب اإلاُاه َُّ ُم الُٓه

 .البهدي

[ ئلى الخهٍس نلى مدي جُهُل 15ٖما هدَذ دزاطت الخمُدي ]     

مهلماث الهلىم الشسنُت ألطلىب الٓطت في جدنُم الُٓم الخلُٓت، 

واجبهذ الباخثت اإلاىهج الىضُي اإلاظحي في دزاطتها، وجٙىهذ نُىت 

أداة لهره الدزاطت، ( مهلمت، واطخخدمذ الاطدباهت 150ٖالدزاطت مً )

ومً أهم الىخاةج التي جىضلذ ئليها الدزاطت هي: أهمُت وغسوزة جُهُل 

جدنُم الُٓم ألاخالُْت مً ْبل مهلماث الهلىم الشسنُت في اإلاسخلت 

 .اإلاخىطؿت

ت أزس اطخخدام 16أما دزاطت نماد الدًً ]      [ َٓد هدَذ ئلى مهَس

في الٓساءة لدي ؾلبت  الظسد الٓطص ي لخىمُت بهؼ مهازاث الاطخمام

بي،  الطِ السابو ألاطاس ي، واطخخدم الباخث اإلاىهج شبه الخجٍس

( مهلم ومهلمت، 75والىضُي الخدلُلي، وجٙىهذ نُىت الدزاطت مً )

( ؾالب وؾالبت، وجىضل الباخث ئلى مجمىنت مً الىخاةج أهمها: 136و)

( بحن مخىطؿي 0.05وحىد َسوّ ذاث داللت ئخطاةُت نىد مظخىي )

بُت وأْساجهم ؾالب اإلاجمىنت الػابؿت د زحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

في مهازاث الاطخمام بهد الخؿبُٔ البهدي لطالح ؾالب اإلاجمىنت 

بُت، ووحىد َسوّ ذاث داللت ئخطاةُت نىد مظخىي ) ( بحن 0.05الخجٍس

بُت وأْساجهً ؾالباث  مخىطؿي دزحاث ؾالباث اإلاجمىنت الخجٍس

ازاث الاطخمام بهد الخؿبُٔ البهدي لطالح اإلاجمىنت الػابؿت في مه

بُت  .ؾالباث اإلاجمىنت الخجٍس

[ ئلى الخهسٍُّ ئلى مدي جخابو الُٓم 17وهدَذ دزاطت الخؿُب ]     

ت في مدخىي ٖخب الخدًث، في اإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلامل٘ت  َُّ ألاخالْ

زاَطت مً حمُو مىغىناث  ن مجخمو الّدِ ت، وجٙىَّ ًَّ ت الظهىد َُّ الهسب

ىي ٖخب الخدًث اإلآسزة نلى ضٍُى اإلاسخلت اإلاخىطؿت للُطلحن مدخ

ت، واطخخدم الباخث في دزاطخه  ًَّ ت الظهىد َُّ ألاٛو والثاوي باإلامل٘ت الهسب

اإلاىهج الىضُي الخدلُلي الٓاةم نلى أطلىب جدلُل اإلادخىي؛ مظخهًُىا 

ت جخابو  رلٚ مطَُى ت، ٖو َُّ في ئحساءاتها بانداد ْاةمت بالُٓم ألاخالْ

زاَطت ئلى ندة هخاةج؛ مً أهمها: ل د جىضلذ الّدِ ت، ْو َُّ لُٓم ألاخالْ

ت، التي جىاَسث في مدخىي ٖخب  َُّ ادة الاهخمام بالُٓم ألاخالْ غسوزة ٍش

ت اخخُاز مىغىناث  َُّ الخدًث، في اإلاسخلت اإلاخىطؿت، الخأُٖد نلى أهم
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مدخىي ٖخب الخدًث، في اإلاسخلت اإلاخىطؿت بدُث تهخم بًسض الُٓم 

ت لدحهمألا  ت لدي الؿالب، بما ًدىاطب مو ؾبُهت اإلاسخلت الهمسٍَّ َُّ  .خالْ

     [ ً س الُٓم 18وأحسي اإلاٍص ت مدي جَى [ دزاطت هدَذ ئلى مهَس

ألاخالُْت في مجمىنت ٖخب )لًخىا الجمُلت( للمسخلت ألاطاطُت الدهُا 

مً وحهت هكس الخبراء، واجبو الباخث اإلاىهج الىضُي الخدلُلي، وانخمد 

مىهجه نلى جدلُل ٖخب )لًخىا الجمُلت( وئنداد اطدباهت، وجٙىهذ  في

، و)46نُىت الدزاطت مً )
ً
( جلمُر وجلمُرة، وجىضل مً 346( خبحرا

خاللها الباخث ئلى مجمىنت مً الىخاةج أهمها: ج٘سزث الُٓم ألاخالُْت 

ٗاهذ )374) ( مسة في الطِ 81( مسة  بالطِ الثالث و)109( مسة، و

زأي الخبراء أن ألاخالّ الىؾىُت جأحي في اإلاسجبت ألاولى زم  الثاوي، وخظب

ٗان الىشن اليظبي لالخخباز ) %(، وهي 58.84جليها ألاخالّ الاحخمانُت، و

وظبت اٖدظاب الخالمُر للُٓم ألاخالُْت، وهي وظبت أْل مً اإلاظخىي 

 (.%70ؤلاجٓاوي الاَتراض ي الري خدده الباخث وهى )

[ َٓد هدَذ ئلى جددًد الُٓم ألاخالُْت 19] أما دزاطت الهِس ي      

الالشمت لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت مً وحهت هكس مهلمي التربُت ؤلاطالمُت 

بمداَكت الٓىُرة، واجبو الباخث اإلاىهج الىضُي اإلاظحي، واطخخدم 

( مهلم مً 161الاطدباهت ٖأداة للدزاطت، وجٙىهذ نُىت الدزاطت مً )

جىضل الباخث ئلى مجمىنت مً الىخاةج مهلمي التربُت ؤلاطالمُت، و 

ٗاهذ  أهمها: أنلى الُٓم ألاخالُْت في الترجِب هي )بس الىالدًً(، و

)الشىزي( في اإلاسجبت ألاخحرة، وأن )الخسص نلى ضالة الجمانت في 

ت الخالمُر في جُُٓم  اإلاطلى باإلادزطت( في اإلاسجبت ألاولى، بِىما )مشاٖز

 .طالُب لخىمُت الُٓم ألاخالُْتاإلاهلمحن( في اإلاسجبت ألاخحرة ٖأ

  الخهُٓب نلى الدزاطاث الظابٓت

ت وبالٓطظ؛ في  - ًَّ ت الُسد َُّ زاَطاث التي انخيذ بالُٓم ألاخالْ ْلت الّدِ

ت مٓازهت بحجمها في الىاْو َُّ  .مٓسزاث الهلىم الشسن

ت  - ًَّ ت الُسد َُّ زاَطاث التي انخيذ بدزاطت الُٓم ألاخالْ هدزة الّدِ

ت؛ في اإلاسخلت اإلاخىطؿت، خُث وبالٓطظ، في  َُّ مٓسزاث الهلىم الشسن

[ ئلى دزاطت الُٓم 19[، ودزاطت الهِس ي ]17هدَذ دزاطت الخؿُب ]

ت في اإلاسخلت اإلاخىطؿت، ودزاطت  َُّ ت في مٓسزاث الهلىم الشسن َُّ ألاخالْ

[ ً [ ئلى دزاطت الُٓم ألاخالُْت في مٓسزاث ٖخب )لًخىا 18اإلاٍص

[، 14[، ودزاطت الُُٓه ]15دزاطت الخمُدي ]الجمُلت(، بِىما هدَذ 

[ئلى الخهٍس نلى أهمُت ألاطلىب الٓطص ي في 16ودزاطت نماد الدًً  ]

 .الهملُت الخهلُمُت

زاَطاث نلى أطلىب جدلُل اإلادخىي؛ مً أحل حهسٍُّ  - انخمد أيلب الّدِ

ت، ٖدزاطت  الخؿُب  َُّ ت اإلاخػمىت في ٖخب الهلىم الشسن َُّ الُٓم ألاخالْ

[17]ً  ].1] ، ودزاطت اإلاٍص

ت ئنادة الىكس في اإلاىاهج، وغسوزة  - َُّ زاَطاث بأهم أوضذ مجمل الّدِ

زاَطت والخدلُل؛ للخأٖد  ت، وجىاولها بالّدِ َُّ زاَط اهخمام الباخثحن بال٘خب الّدِ

 .مً اخخىائها للُٓم ومىاطبتها لؿالب اإلاسخلت

 حزاااثلا الطزيلت و. 5

راَضتأ.   مىهج الّدِ

ت ألاطلىب وبما أ      َُّ ت َانل ت تهدٍ ئلى مهَس َُّ زاَطت الخال ن الّدِ

ت َٓد  ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ُاض أزسه نلى جىم الٓطص ي ْو

بي؛ ألهه أٖثر مىاهج البدث الهلمي  اطخخدم الباخث اإلاىهج شبه الخجٍس

ت  َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ت ألاطلىب الٓطص ي نلى جىم َُّ ت َانل مالءمت إلاهَس

ت ًَّ زاَطت ئلى مجمىنخحن مخٙاَئخحن الُسد ، خُث جم جٓظُم نُىت الّدِ

ٓت  ت جخهلم باألطلىب الٓطص ي، وغابؿت جخهلم بالؿٍس َُّ ب ججٍس

ت؛ نلى أن جخم اإلآازهت بُنهما في هخاةج الخؿبُٔ البهدي ًَّ  .الخٓلُد

راَضتب.   مجتمع الّدِ

زاَطت مً حمُو ؾالب الطِ ألاٛو مخىطـ؛        جٙىن مجخمو الّدِ

ٓدز نددهم بمد ت، ٍو ًَّ ت الظهىد َُّ اَكت وادي الدواطس في اإلامل٘ت الهسب

خظب ال٘ساض ؤلاخطاتي الطادز مً ئدازة حهلُم وادي الدواطس نام 

( مدزطت مخىطؿت ٖما هى 25( ؾالًبا؛ ًيخمىن ئلى )843هـ( بىدى )1434)

 :مىضٌح بالجدٛو الخالي

 1حدول 

 أعداد الطالب واملدارص املتوضطت

دارص املتوضطتعدد امل م  عدد طالب الصف ألاول متوضط 

 843 25 اإلاجمىم

ت ئدازة * َُ  ؤلاخطاتي ال٘ساض: الدواطس وادي بمداَكت والخهلُم الترب

 (.هـ1434) نام الطادز

راَضت ج. متغيراث  الّدِ

زاَطت مخًحراث جمثلذ  :آلاحي في الّدِ

بي) اإلاظخٓل اإلاخًحر -أ  شمل( الخجٍس  .الٓطص ي ألاطلىب: َو

خمثل الخابو اإلاخًحر -ب  ت: في ٍو َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  الىخداث في الُسد

ٗاز والش٘س، الطبر) اإلاخخازة ٛ  الطِ ؾالب لدي( وألاذ  .اإلاخىطـ ألاو

ت اإلاخًحراث -ج  َُّ ادة: الخازح ت اإلاجمىنخحن ؾالب جٙاَإ لٍص َُّ ب  الخجٍس

ت باإلغاَت الباخث ْام والػابؿت؛ َُّ  الري والخهُحن زالاخخُا في للهشىاة

 الخٙاَإ وحىد مً بالخثبذ اإلاجمىنخحن بحن الخٙاَإ ًدٓٔ أن شأهه مً

 .اإلاخًحراث غبـ خالٛ مً

راَضت د. أداة  الّدِ

زاَطت أداة بىاء جم ٔ الّدِ  :الخالُت الخؿىاث َو

 :الٓطص ي ألاطلىب باطخخدام طُخدزَّض التي اإلاىغىناث جددًد -أ 

دِث  ٛ  للطِ الخدًث مٓسز  مً اإلاخخازة اإلاىغىناُث  ُخّدِ  اإلاخىطـ ألاو

ي للُطل) زاس َ ٛ  الّدِ  الخؿت مو جخىأَ التي( هـ1434/1435 ألاو

ت َُّ زاَط زاَطت؛ جؿبُٔ َترة مو اإلاتزامىت للمٓسز، الّدِ  نلى الاخخُاز َىْو الّدِ

ٗاز والش٘س، الطبر) وخدحي  .للىخدة دزوض زالزت بمهدٛ( ألاذ

ت الُٓم ْاةمت -ب  َُّ ًَّ  ألاخالْ  :تالُسد

ت الُٓم الباخث اطخخلظ َُّ ت ألاخالْ ًَّ ٔ الخدًث مٓسز  مً الُسد  َو

 :الخالُت الخؿىاث

 الهامت ألاهداٍ جددًد زم ومً الخدًث ٖخب ئلى السحىم       

 ألاخالُْت الُٓم وغبـ اإلاخخازة، اإلاىغىناث وجدلُل والخاضت،

  واإلاخخطحن، اإلاد٘محن ىـــنل اـــنسغه مــــز ًـــوم ت،ـــألاولُ اــــبطىزته تـــالُسدً
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سش  خابت آزائهم َو نها اإلاالخكاث ٖو  .الٓاةمت نلى والخهدًل وجدٍو

ت الطًُت -ج  َُّ  باألطلىب اإلاخخازة للمىغىناث اإلآترخت الخٓدًم

 :الٓطص ي

 باألطلىب اإلاخخازة، اإلاىغىناث ضُايت بانادة الباخث ْام        

ٛ  للطِ الخدًث مٓسز  مدخىي  مً الٓطص ي،  ؾبهت إلاخىطـا ألاو

ٔ وذلٚ ،(هـ1434/1435) ت الخؿىاث َو َُ  :الخال

ت ضًُت بىاء .أ  َُّ  :اإلاخخازة للمىغىناث ْطط

ت الطًُت نسع .ب  َُّ  :اإلاد٘محن مً مجمىنت نلى اإلآترخت الخٓدًم

 :اإلاخخازة اإلاىاغُو لٙل الدزض أهداٍ وغو .ج 

ت أوشؿت جطمُم. د  َُّ  :اإلاخخازة للمىغىناث دزض لٙل حهلُم

ت الُٓم مُٓاض -د َُّ ت ألاخالْ ًَّ  :الُسد

زاَطت، أطئلت نً لإلحابت       ا،) مُٓاًطا الباخث أنّد  الّدِ ًُّ ا ْبل ًًّ ( بهد

زاَطت ؾبُهت جىاطب ٖأداة  نلى اإلآُاض واشخمل أهداَها، وجدٓٔ الّدِ

 ( 52) وخمظحن ازىحن
ً

 .مخهدد مً الاخخُاز هىم مً طإالا

 :اإلآُاض ضدّ

َهدُّ  ُٓاضاإلا أن[ 20] طالم ذٖس ا ٌُ
ً
 ُوغو ما ًِٓع ٗان ئذا ضادْ

ٓخحن الباخث اطخخدم الاخخباز ضدّ مً وللخأٖد لُٓاطه،  الؿٍس

 :الخالُخحن

 :الراحي الطدّ -1

 التربُعي الجرز خظاب خالٛ مً للمُٓاض الراحي الطدّ خظاب جم   

 :َان( 0.93) ٌظاوي  اإلآُاض زباث مهامل ئن وخُث الثباث، إلاهامل

 .اإلآُاض ضدّ مهامل ازجُام نلى جدٛ بحرةٖ وظبت وهره

 :للمُٓاض الداخلي الاحظاّ ضدّ -2

ٔ نً للمُٓاض الداخلي الاحظاّ بدظاب الباخث ْام      خظاب ؾٍس

زاَطت نُىت الؿالب نليها خطل التي الدزحاث بحن الازجباؽ مهامالث  الّدِ

ت َُّ  باطخخدام وذلٚ ٖٙل، اإلآُاض أحصاء مً حصء ٗل في الاطخؿالن

خضح بحرطىن، مهامل ٛ  مً ذلٚ ٍو  :الخالي الجدو

 2 حدول 

ت للمطتوياث لارجباط معامل  امللياص في املعزفيَّ

ت  مطتوى الداللت معامل لارجباط الكلي مطتوى الداللت معامل لارجباط ركم البىد املطتوياث املعزفيَّ

*0.09 *0.280 1 مظخىي الخرٖس  0.625**  0.00**  

2 0.624** 0.00**  

3 0.706** 0.00**  

4 0.684** 0.00**  

5 0.641** 0.00**  

6 0.571** 0.00**  

7 0.521**  0.00**  

8 0.495**  0.00**  

9 0.394**  0.01**  

10 0.663** 0.00**  

11 0.617** 0.00**  

12 0.692** 0.00**  

13 0.294* 0.08*  

14 0.675** 0.00**  

15 0.570** 0.00**  

16 0.625**  0.00**  

17 0.492**  0.00**  

18 0.554**  0.00**  

*0.091 *0.251 19 مظخىي الُهم  0.541 0.00*  

20 0.381* 0.012*  

21 0.415** 0.00**  

22 0.336* 0.00**  

23 .422 0**  0.00**  

24 .445 0**  0.00**  

25 .682 0**  0.00**  

26 .279 0*  0.021*  

27 .236 0*  0.024*  

28 0.535** 0.00**  

29 0.353* 0.014*  
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30 0.339* 0.00**  

31 0.459** 0.00**  

32 .603 0**  0.00**  

33 .397 0**  0.00**  

34 .425 0**  0.00**  

35 .403 0**  0.00**  

*0.025 *0.226 36 مظخىي الخؿبُٔ  0.418 0.00**  

37 0.305* 0.018*  

38 0.289* 0.020*  

39 .530 0**  0.00**  

40 .603 0**  0.00**  

41 .397 0**  0.014*  

42 .432 0**  0.00**  

43 .703 0**  0.00**  

44 0.435**  0.00**  

45 0.471** 0.00**  

46 0.279* 0.021*  

47 0.352* 0.019*  

48 .781 0**  0.00**  

49 .281 0*  0.00*  

50 .561 0**  0.020**  

51 .802 0**  0.00**  

52 .450 0**  0.00**  
* 

    .َأْل 0.05 مظخىي  نىد دالت نبازاث

 .َأْل 0.01 مظخىي  نىد دالت نبازاث **

ٛ  مً ًخضح         مظخىي  نىد دالت الهبازاث حمُو أن الظابٔ الجدو

 مهامالث بلًذ ٖما َأْل،( 0.05) مظخىي  نىد داٛ وبهػها ،(0.01)

ت الازجباؽ َُّ اث لبىىد الٙل  ،0.625) خؿبُٔوال والخرٖس الُهم مظخٍى

 نىد دالت ازجباؽ مهامالث حمًُها وهي الخىالي، نلى( 0.418 ،0.541

 اإلاٙىهت الُٓساث حمُو أن ًىضح ما وهى(. 0.01) داللت مظخىي 

 .اإلاُداوي للخؿبُٔ ضالًخا ججهله نالُت، ضدّ بدزحت جخمخو للمُٓاض

 :للمُٓاض الثباث مهامل خظاب -3

ٓخحن باخثال اطخخدم اإلآُاض زباث مدي لُٓاض  :هما ؾٍس

ٔ نً الثباث وئنادة الثباث  وئًجاد أطبىنحن، بهد جؿبُٓه ؾٍس

ٛ  ًىضخها ٖما بُنهما الازجباؽ مهامالث  :الخالي الجدو

 3 حدول 

 والثاوي ألاول  التطبيلين في امللياص ثباث حطاب

 معامل لارجباط التطبيم الثاوي التطبيم ألاول  املطتوياث

هزوهباخ معامل ألفا عدد العباراث    معامل ألفا هزوهباخ 

 0.951 0.762 0.725 18 مظخىي الخرٖس

 0.978 0.758 0.741 17 مظخىي الُهم

 0.954 0.849 0.810 17 مظخىي الخؿبُٔ

 0.885 0.931 0.824 52 مهامل الثباث ال٘لي

ٛ  مً ًدبحن       اإلآُاض ألبهاد الثباث مهامل ُْم أن الظابٔ الجدو

رلٚ للخؿبُٔ، ألاولى اإلاسة في مسجُهت  بحن جساوخذ خُث الثاهُت، اإلاسة ٖو

 مهامل بلٌ ٖما ألاولى، اإلاسة في الخىالي نلى( 0.810 ،0.741 ،0.725)

 ئنادة بهد الثباث مهامل بلٌ ٖما ،(0.824) للمُٓاض ال٘لي الثباث

 ،(0.931) ال٘لي الثباث مهامل وبلٌ ،(0.849 ،0.758 ،0.762) الخؿبُٔ

 للخؿبُٔ وضالخُخه الخدطُلي اإلآُاض زباث نلى جدٛ نالُت ُْمت وهي

 نلى اإلاسجحن في الثباث مهامل ُْم بحن الازجباؽ مهامل بلٌ ٖما اإلاُداوي،

 (.0.885) ال٘لي الازجباؽ مهامل وبلٌ ،(0.954 ،0.978 ،0.951) الخىالي

 :اإلآُاض لخؿبُٔ اإلاىاطب الصمً جددًد -

 اإلآُاض، بىىد نً إلحابتل اإلاىاطب الصمً لخظاب الباخث اطخخدم

 :الخالُت اإلاهادلت

 =  اإلاىاطب الصمً

ه الري الصمً ٛ  اطخًْس ه الري الصمً+  ؾالب أو  ؾالب آخس اطخًْس

                                                                                   2  

ا اإلاىاطب الصمً خظاب جم ونلُه      ًٓ  ًىضخه ٖما َجاء للمهادلت، َو

 ٛ  :الخالي الجدو
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 4 حدول 

 امللياص لتطبيم املىاضب الشمً

 الشمً املىاضب املجموع سمً آخز طالب سمً أول طالب

27 41 68 34 ّ  

ٛ  ئلى بالىكس       نلى لإلحابت اإلاىاطب الصمً أن ًدبحن الظابٔ الجدو

 نلمىا ئذا مىاطب شمً وهى دُْٓت،( 34) وزالزىن  أزبو هى اإلآُاض بىىد

ت الخطت شمً أن َُّ زاَط  .دُْٓت( 45) وأزبهىن  خمع هى الّدِ

 :الخؿبُٔ ئحساءاث

زاَطت نُىت اخخُاز جم     ٛ  الطِ ؾالب مً الّدِ  بمداَكت اإلاخىطـ ألاو

د الدواطس، وادي  :ًلي ما للمُٓاض الٓبلي الخؿبُٔ هخاةج أقهسث ْو

اث غىء في -1  :اإلادددة اإلاظخٍى

ت داللت ذاث َسوّ هىإ ٗاهذ ئذا ما نلى للخهٍس        َُّ  بحن ئخطاة

ت اإلاجمىنت َُّ ب اث في والػابؿت الخجٍس ( والخؿبُٔ والُهم الخرٖس) مظخٍى

ت في للمُٓاض الٓبلي الخؿبُٔ نلى َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  الُسد

ٛ  ًىضخها ٖما الىخاةج وحاءث ،(ث) اخخباز الباخث اطخخدم  الجدو

 :الخالي

 5 حدول 

ت املجموعتين طالب ملياص بىود متوضطاث بين قالفزو  داللت ا للملياص اللبلي التطبيم في والضابطت التجزيبيَّ
ً
ت للمطتوياث وفل  املحددة املعزفيَّ

ت  مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي عدد الطالب املجموعت املطتوياث املعزفيَّ

-0.671 3.371 8.38 26 الػابؿت الخرٖس  0.251 

ت َُّ ب  4.347 10.42 26 الخجٍس

-0.452 2.422 6.88 26 الػابؿت الُهم  0.305 

ت َُّ ب  3.323 9.81 26 الخجٍس

-0.328 2.643 6.23 26 الػابؿت الخؿبُٔ  0.457 

ت َُّ ب  2.226 7.08 26 الخجٍس

ٛ  ئلى بالىكس        اإلاجمىنخحن ؾالب غهِ ًخضح الظابٔ الجدو

ت َُّ ب  دزحاث مخىطـ بلٌ خُث الخرٖس، مظخىي  في الػابؿتو  الخجٍس

ت اإلاجمىنت ؾالب َُّ ب  مجمىم مً٪( 57.8) جمثل دزحت( 10.42) الخجٍس

( 8.38) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ وبلٌ اإلاظخىي، دزحاث

 .اإلاظخىي  دزحاث مجمىم مً٪( 46.5) جمثل

ت اإلاجمىنخحن ؾالب غهِ ًدبحن ٖما     َُّ ب  مظخىي  في والػابؿت الخجٍس

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بلٌ خُث الُهم، َُّ ب ( 9.81) الخجٍس

 دزحاث مخىطـ وبلٌ اإلاظخىي، دزحاث مجمىم مً٪( 57.7) جمثل دزحت

 .اإلاظخىي  دزحاث مجمىم مً٪( 40.5) جمثل( 6.88) الػابؿت اإلاجمىنت

ت اإلاجمىنخحن ؾالب غهِ ًدبحن ٖما      َُّ ب  في والػابؿت الخجٍس

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بلٌ خُث بُٔ،الخؿ مظخىي  َُّ ب  الخجٍس

 مخىطـ وبلٌ اإلاظخىي، دزحاث مجمىم مً٪( 41.6) جمثل دزحت( 7.08)

 دزحاث مجمىم مً٪( 36.6) جمثل( 6.23) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث

 .اإلاظخىي 

ت داللت ذاث َسوّ وحىد ندم ًخضح الىخاةج جلٚ ومً      َُّ  نىد ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب بحن( 0.05) داللت مظخىي  َُّ ب  في والػابؿت الخجٍس

اث  في اإلاجمىنخحن جٙاَإ ًبحن مما ،(والخؿبُٔ والُهم، الخرٖس،) مظخٍى

 .الخجسبت لخؿبُٔ ضالخُتهما وبالخالي للمُٓاض الٓبلي الخؿبُٔ

اث غىء في -2 ت اإلاظخٍى َُّ  :ٖٙل اإلاهَس

ت داللت ذاث َسوّ هىإ ٗاهذ ئذا ما نلى للخهٍس        َُّ  بحن ئخطاة

ت اإلاجمىنت َُّ ب اث في والػابؿت الخجٍس ت اإلاظخٍى  الخؿبُٔ نلى ٖٙل اإلاهَس

ت في للمُٓاض الٓبلي َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  الباخث اطخخدم الُسد

ٛ  ًىضخها ٖما الىخاةج وحاءث( ث) اخخباز  :الخالي الجدو

 6حدول 

ت يناملجموعت طالب ملياص بىود متوضطاث بين الفزوق داللت ا للملياص اللبلي التطبيم في والضابطت التجزيبيَّ
ً
ت للمطتوياث وفل  هكل املعزفيَّ

 مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي عدد الطالب املجموعت

-0.246 7.607 21.50 26 الػابؿت  0.472 

ت َُّ ب  8.093 27.31 26 الخجٍس

ٛ  ئلى بالىكس        اإلاجمىنخحن ؾالب غهِ ًخضح ٔالظاب الجدو

ت َُّ ب اث في والػابؿت الخجٍس ت اإلاظخٍى َُّ  الٓبلي، الاخخباز نلى ٖٙل اإلاهَس

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بلٌ خُث َُّ ب  دزحت( 27.31) الخجٍس

 دزحاث مخىطـ وبلٌ اإلاظخىي، دزحاث مجمىم مً٪( 52.5) جمثل

 اإلاظخىي، دزحاث مجمىم مً٪( 41.3) جمثل( 21.5) الػابؿت اإلاجمىنت

ت داللت ذاث َسوّ وحىد ندم ًخضح الىخاةج جلٚ ومً َُّ  نىد ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب بحن( 0.05) داللت مظخىي  َُّ ب  في والػابؿت الخجٍس

اث ت اإلاظخٍى َُّ  جٙاَإ ًبحن مما الٓبلي، اإلآُاض نلى ٖٙل اإلاهَس

  ٔــــُــللخؿب اــــمــضالخُته يـــوبالخال للمُٓاض، الٓبلي الخؿبُٔ في اإلاجمىنخحن

 .الخجسبت

 :الخجسبت جىُُر

ت اإلاجمىنت وُدّزِطذ الُهلي الخؿبُٔ جم َُّ ب  ألاطلىب باطخخدام الخجٍس

ٓت الػابؿت اإلاجمىنت وُدّزِطذ الٓطص ي، ت بالؿٍس ًَّ  ًىم الخٓلُد

د أطابُو،( 6) طخت إلادة هـ26/12/1434 اإلاىأَ الخمِع  اإلاهلم وُشّوِ

ت سٍخ بي الخجسبت بدىُُر الٓاةم َُّ ت للطًُت ملىهت وزْ َُّ  للمهلم الٓطط

 مو الباخث ْبل مً مظخمسة مخابهت الُترة جلٚ جخلل ٖما وللؿالب،

ت في اإلاهلم َُّ ت طحر آل َُّ ٔ الخىُُر نمل  :الخالُت الخؿت َو
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 7 حدول 

ت الخطت ي الفصل خالل اللصص ي ألاضلوب لتطبيم الشمىيَّ راس َ  هـ1434/1435 ألاول  الّدِ

عألاضبـو   املوضـوع 

(19/12 – 16/12الظادض )  اإلآُاض الٓبـلـي 

(26/12– 22/12الظابو ) (34خُٓٓت الش٘س )ص   

(04/01– 29/12الثامً ) (37َػل الخمد والدظبُذ )ص   

(11/01–07/01الخاطو ) (40الطبر نلى اإلاطاةب )ص   

(18/01–14/01الهاشس ) (48َػل الخمد والدظبُذ )ص   

(25/01–01/ 21الخادي نشس ) ٗاز الطباح واإلاظاء )ص  ت أذ َُّ (51أهم  

(02/02–28/01الثاوي نشس ) ت الخىبت والاطخًُاز )ص  َُّ (54أهم  

(09/02–05/02الثالث نشس )  اإلآُاض الـبهـدي 

     ٔ ت اإلاجمىنخحن نلى البهدي اإلآُاض وؾّبِ َُّ ب  ًىم والػابؿت، الخجٍس

زاَطت وعَس  مً للخدٓٔ وذلٚ هـ09/02/1435 اإلاىأَ الخمِع  .الّدِ

 ومىاكشتها الىتائج. 6

زاَطت هدٍ لخدُٓٔ       ت ُْاض وهى الّدِ َُّ  في الٓطص ي ألاطلىب َانل

ع ت نلى الخدًث مٓسز  جدَز َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  لؿالب الُسد

ٛ  الطِ  بهسع الباخث ْام الدواطس، وادي بمداَكت اإلاخىطـ ألاو

ز  َسوع مً َسع ٗل غىء في الىخاةج  ٗل ئحابت جٙىن  بدُث اَطت،الّدِ

ٛ  في َسع  :الخالي الىدى نلى مظخٓلت حداو

 
ً

 :البهدي الخدطُل اخخباز بُاهاث جدلُل هخاةج: أوال

ٛ  بالُسع الىخاةج هره وجخهلٔ    زاَطت، َسوع مً ألاو   ًسجبـ الري الّدِ

ت َُّ ت نلى الٓطص ي ألاطلىب بُانل َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  لدي الُسد

 :ًلي ٖما الُسع وهظ اإلاخىطـ، ٛ ألاو  ؾالب

ت داللت ذاث َسوّ جىحد - َُّ  بحن( 0,05<  )& داللت مظخىي  نىد ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ َُّ ب  نلى الػابؿت واإلاجمىنت الخجٍس

ت مُٓاض َُ ت الُٓم جىم َُّ ت، ألاخالْ ًَّ ت، اإلاجمىنت لطالح الُسد َُّ ب  الخجٍس

 .للمُٓاض البهدي الخؿبُٔ ًِٓظه ٖما

دٓٔ  :باآلحي الباخث ْام الُسع هرا صخت مً وللخَّ

ب -1  بًسع وذلٚ نليها، وجىشَههم َئاتهم في الؿالب دزحاث جبٍى

ت مىاشهت َُّ ت الُانل َُّ اث ؤلاحمال  في اإلاجمىنخحن بحن والخهلُم الخهلم إلاظخٍى

ٛ  ًىضخه ٖما للمُٓاض، البهدي الخؿبُٔ  :الخالي الجدو

 8 حدول 

ت املجموعتين طالب جوسيع ت واليطبت للملياص البعدي التطبيم في الدرحاث فئاث على والضابطت التجزيبيَّ  فئت لكل املئويَّ

ت ملياص الدرحاث مطتوياث التعلم  املجموعت الضابطت املجموعت التجزيبيَّ

 اليطبت عدد الطالب اليطبت عدد الطالب

 ٛ َأْل 27مً  ألاو  6 23.1 15 57.7 

35-28 الثاوي  2 7.7 8 30.8 

43-36 الثالث  9 34.6 1 3.8 

52-44 السابو  9 34.6 2 7.7 

ٛ  مً         اإلاجمىنت ؾالب مً٪( 69.2) وظبت أن ًدبحن الظابٔ الجدو

ت َُّ ب اث نلى ًخىشنىن  الخجٍس  ،(والسابو الثالث) اإلاسجُهت الخهلُم مظخٍى

 في ًخىشنىن  الػابؿت اإلاجمىنت ؾالب مً٪( 88.5) وظبت أن هجد بِىما

اث ٛ ) اإلاىخُػت الخهلُم مظخٍى ّ  ًىضح مما ،(والثاوي ألاو  ؾالب جُى

ت اإلاجمىنت َُّ ب اث في الػابؿت اإلاجمىنت ؾالب نلى الخجٍس  مظخٍى

ت نلى ًدٛ مما للمُٓاض، البهدي الخؿبُٔ في وذلٚ الخهلم، َُّ  َانل

ت في الٓطص ي ألاطلىب َُ ت الُٓم جىم َُّ ت ألاخالْ ًَّ  ؾالب لدي الُسد

ٛ  الطِ  الىخاةج هره وبخمثُل الدواطس، وادي داَكتبم اإلاخىطـ ألاو

 :الخالي البُاوي الشٙل في

 
ت املجموعتين طالب درحاث لتوسيع البياوي الزضم. 1شكل   للملياص البعدي التطبيم في والضابطت التجزيبيَّ
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دبحن      ت اإلاجمىنت دزحاث أن الظابٔ البُاوي الخـ مً ٍو َُّ ب  الخجٍس

 بحن الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث جساوخذ بِىما ،(49-14) بحن جساوخذ

ت للمجمىنت البُاوي الخـ ازجُام وهالخل ،(6-46) َُّ ب  الُئاث في الخجٍس

اث الُهلُا  مما الػابؿت، للمجمىنت البُاوي الخـ نلى الدزحاث إلاظخٍى

ّ  ًبحن ت اإلاجمىنت ؾالب جُى َُّ ب  .اإلآُاض في الخجٍس

ٛ  الُسع صخت مً الخدٓٔ -1  :ألاو

ٛ  الُسع صخت مً للخدٓٔ       هىإ ٗاهذ ئذا ما نلى والخهٍس ألاو

ت داللت ذاث َسوّ َُّ ت اإلاجمىنخحن بحن ئخطاة َُّ ب  في والػابؿت الخجٍس

اث  للمُٓاض البهدي الخؿبُٔ نلى( والخؿبُٔ والُهم، الخرٖس،) مظخٍى

ٗاهذ ،(ث) اخخباز الباخث اطخخدم  :ًلي ٖما الىخاةج و

 9 حدول 

ت املجموعتين طالب درحاث متوضطاث بين الفزوق داللت ا للملياص البعدي التطبيم في والضابطت التجزيبيَّ
ً
ت ملطتوياتها وفل  املحددة املعزفيَّ

ت  مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي العدد املجموعت املطتوياث املعزفيَّ

 

 الخرٖس

-3.457 3.957 11.15 26 الػابؿت  

 

 

0.01** ت  َُّ ب  3.226 14.62 26 الخجٍس

-3.777 3.216 8.77 26 الػابؿت الُهم   

0.00** ت  َُّ ب  3.808 12.46 26 الخجٍس

-2.660 3.338 7.50 26 الػابؿت الخؿبُٔ  

 

 

0.01** ت  َُّ ب  4.222 10.31 26 الخجٍس

 (0,01) مظخىي  نىد دالت**

ٛ  ئلى بالىكس      ّ  ًخضح الجدو ت اإلاجمىنت ؾالب جُى َُّ ب  نلى الخجٍس

 دزحاث مخىطـ بلٌ خُث الخرٖس، مظخىي  في الػابؿت اإلاجمىنت

ت اإلاجمىنت َُّ ب  مجمىم مً٪( 81.2) جمثل دزحت( 14.62) الخجٍس

 دزحت( 11.15) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بلٌ بِىما الدزحاث،

د الدزحاث، مجمىم مً٪( 61.9) جمثل ّ  وحىد نلى ذلٚ اوه٘ع ْو  َس

تئخ داللت ذي َُّ  ؾالب دزحاث مخىطـ بحن( 0.01) مظخىي  نىد طاة

ت اإلاجمىنت َُّ ب  اإلاجمىنت لطالح الخرٖس مظخىي  في والػابؿت الخجٍس

ت َُّ ب  .الخجٍس

ّ  ًخضح ٖما      ت اإلاجمىنت ؾالب جُى َُّ ب  اإلاجمىنت نلى الخجٍس

 اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بلٌ خُث الُهم، مظخىي  في الػابؿت

ت َُّ ب  بلٌ بِىما الدزحاث، مجمىم مً٪( 73.3) جمثل دزحت( 12.46) الخجٍس

 مً٪( 51.6) جمثل دزحت( 8.77) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ

د الدزحاث، مجمىم ّ  وحىد نلى ذلٚ اوه٘ع ْو ت داللت ذي َس َُّ  ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بحن( 0.01) مظخىي  نىد َُّ ب  الخجٍس

ت اإلاجمىنت لطالح الُهم مظخىي  في والػابؿت َُّ ب  .الخجٍس

ّ  ًخضح ٖما      ت اإلاجمىنت ؾالب جُى َُّ ب  اإلاجمىنت نلى الخجٍس

 اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بلٌ خُث الخؿبُٔ، مظخىي  في الػابؿت

ت َُّ ب  بلٌ بِىما الدزحاث، مجمىم مً٪( 60.6) جمثل دزحت( 10.31) الخجٍس

 مً٪( 44.1) جمثل دزحت( 7.5) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ

د لدزحاث،ا مجمىم ّ  وحىد نلى ذلٚ اوه٘ع ْو ت داللت ذي َس َُّ  ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بحن( 0.01) مظخىي  نىد َُّ ب  الخجٍس

ت اإلاجمىنت لطالح الخؿبُٔ مظخىي  في والػابؿت َُّ ب  .الخجٍس

ت، داللت ذاث َسوّ هىالٚ ٗاهذ ئذا ما نلى وللخهٍس      َُّ  بحن ئخطاة

ت اإلاجمىنخحن َُّ ب اث في الػابؿت،و  الخجٍس ت اإلاظخٍى َُّ  نلى ٖٙل، اإلاهَس

ت إلآُاض البهدي الخؿبُٔ َُ ت الُٓم جىم َُّ ت، ألاخالْ ًَّ  اطخخدم الُسد

ٛ  ًىضخها ٖما الىخاةج وحاءث" ث" اخخباز الباخث  :الخالي الجدو

 10 حدول 

ت املجموعتين طالب درحاث متوضطاث بين الفزوق داللت ا للملياص عديالب التطبيم في والضابطت التجزيبيَّ
ً
ت للمطتوياث وفل  هكل املعزفيَّ

 مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي عدد الطالب املجموعت

-3.371 11.226 27.42 26 الػابؿت  

 

0.01**  

ت  َُّ ب  10.238 37.38 26 الخجٍس

 (0,01) مظخىي  نىد دالت**

ٛ  ئلى بالىكس       ّ  ًخضح الجدو ت اإلاجمىنت ؾالب جُى َُّ ب  نلى الخجٍس

اث غىء في الػابؿت اإلاجمىنت ت اإلاظخٍى َُّ  اإلآُاض نلى ٖٙل، اإلاهَس

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بلٌ خُث البهدي، َُّ ب ( 37.38) الخجٍس

 مخىطـ بلٌ بِىما الدزحاث، مجمىم مً٪( 71.9) وظبت جمثل دزحت

 مجمىم مً٪( 52.7) جمثل دزحت( 27.42) الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث

د الدزحاث، ّ  وحىد نلى ذلٚ اوه٘ع ْو ت داللت ذي َس َُّ  نىد ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب دزحاث مخىطـ بحن( 0.01) مظخىي  َُّ ب  الخجٍس

اث في والػابؿت ت اإلاظخٍى َُّ  لطالح البهدي اإلآُاض في ٖٙل اإلاهَس

ت؛ اإلاجمىنت َُّ ب  هره نلى وبىاءً  الٓطص ي، باألطلىب حهلمذ التي الخجٍس

ٛ  الُسع صخت ًدبحن الىخاةج  .ألاو

ا ًُ  .البهدي/ الٓبلي اإلآُاض بُاهاث جدلُل هخاةج: زاه

زاَطت، َسوع مً الثاوي بالُسع الىخاةج هره وجخهلٔ      الري الّدِ

ت إلآُاض البهدي/ الٓبلي الخؿبُٓحن هخاةج بخأزس ًسجبـ َُ  الُٓم جىم

ت َُّ ت، ألاخالْ ًَّ  :الخالي الىدى نلى وذلٚ الُسد

ت للمجمىنت البهدي/ الٓبلي اإلآُاض هخاةج . أ َُّ ب  :الخجٍس

 ذاث َسوّ جىحد" هطه الري الثاوي الُسع صخت مً للخدٓٔ     

ت داللت َُّ  دزحاث مخىطؿي بحن( 0,05)&< داللت مظخىي  نىد ئخطاة

ت اإلاجمىنت ؾالب َُّ ب  مُٓاض نلى البهدي/ الٓبلي الخؿبُٓحن في الخجٍس

ت َُ ت الُٓم جىم َُّ ًَّ  ألاخالْ  ."للمُٓاض البهدي الخؿبُٔ ًِٓظه ٖما ت،الُسد

ت داللت ذاث َسوّ هىإ ٗاهذ ئذا ما نلى وللخهٍس َُّ  بحن ئخطاة

ت اإلاجمىنت لدي للمُٓاض البهدي/ الٓبلي الخؿبُٓحن َُّ ب  في الخجٍس
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اث ٛ  ًىضخها ٖما الىخاةج َٙاهذ ؛"ث" اخخباز الباخث اطخخدم( والخؿبُٔ والُهم الخرٖس) مظخٍى  :الخالي الجدو

 11 حدول 

ت للمجموعت البعدي/ اللبلي التطبيلين بين الفزق  داللت ا امللياص في التجزيبيَّ
ً
ت ملطتوياتها وفل  املحددة املعزفيَّ

ت  مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي عدد الطالب التطبيم املطتوياث املعزفيَّ

**0.00 3.949- 4.347 10.42 26 ْبلي التذهز  

 3.226 14.62 26 بهدي

**0.10 2.678- 3.323 9.81 26 ْبلي الفهم  

 3.808 12.46 26 بهدي

**0.01 3.452- 2.226 7.08 26 ْبلي التطبيم  

 4.222 10.31 26 بهدي

 (.0.01) مظخىي  نىد دالت**

ت داللت ذاث َسوّ هىإ ٗاهذ ئذا ما نلى وللخهٍس        َُّ  بحن ئخطاة

ت للمجمىنت البهدي/ الٓبلي الخؿبُٓحن َُّ ب اث في الخجٍس ت اإلاظخٍى َُّ  اإلاهَس

 ٖما الىخاةج َٙاهذ ؛"ث" اخخباز الباخث اطخخدم للمُٓاض، ٖٙل

ٛ  ًىضخها  :الخالي الجدو

 12 حدول 

ت للمجموعت البعدي/ اللبلي التطبيلين بين الفزق  داللت ا امللياص في التجزيبيَّ
ً
ت للمطتوياث وفل  هكل املعزفيَّ

طبيمالت  مطتوى الداللت كيمت )ث( لاهحزاف املعياري  املتوضط الحطابي عدد الطالب 

-3.751 8.093 27.31 26 ْبلي  0.00**  

 11.053 37.38 26 بهدي

 (0.01دالت نىد مظخىي )**

بالىكس ئلى الجدٛو الظابٔ ًخضح ازجُام دزحاث ؾالب اإلاجمىنت      

ت في اإلآُاض البهدي نً دزح َُّ ب اتهم في اإلآُاض الٓبلي، في غىء الخجٍس

ت ٖٙل، في الاخخباز الخدطُلي؛ خُث بلٌ مخىطـ  َُّ اث اإلاهَس اإلاظخٍى

٪( مً مجمىم 71.9( دزحت جمثل )37.38الدزحاث في اإلآُاض البهدي )

( 27.31الدزحاث، بِىما بلٌ مخىطـ الدزحاث في اإلآُاض الٓبلي )

د او52.5دزحت، جمثل ) ه٘ع ذلٚ نلى ٪( مً مجمىم الدزحاث، ْو

ت نىد مظخىي داللت ) َُّ ( بحن 0.01وحىد َسوّ ذاث داللت ئخطاة

ت في اإلآُاض ٖٙل  َُّ ب الخؿبُٓحن الٓبلي/ البهدي لؿالب اإلاجمىنت الخجٍس

ن صخت الُسع  لطالح الخؿبُٔ البهدي، وبىاء نلى هره الىخاةج ًدبحَّ

 .الثاوي

 ىتائجالملخص 

ل         الباخث ئلى ندد مً الىخاةج؛  في غىء الخؿىاث الظابٓت جىضَّ

 :مً أهمها

ت نىد مظخىي داللت ) -1 َُّ <&( بحن 0.05جىحد َسوّ ذاث داللت ئخطاة

ت واإلاجمىنت الػابؿت نلى  َُّ ب مخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

ت ٖما  َُّ ب ت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ مُٓاض جىم

 .ُٓاضًِٓظه الخؿبُٔ البهدي للم

ت نىد مظخىي داللت ) -2 َُّ <&( بحن 0.05جىحد َسوّ ذاث داللت ئخطاة

ت في الخؿبُٓحن الٓبلي/  َُّ ب مخىطؿي دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

ت لطالح الخؿبُٔ  ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ البهد نلى مُٓاض جىم

 .البهدي

 توصياثال. 7

ت واإلا       زاَطت الىكسٍَّ ت، ًٓدم الباخث في غىء هخاةج الّدِ َُّ ُداه

 :الخىضُاث الخالُت

ت إلآسز الخدًث في الخؿت  -3 َُّ ادة الخطظ ألاطبىن  اإلاؿالبت بػسوزة ٍش

ت َُّ  .اإلادزط

دنىة الٓاةمحن نلى جخؿُـ اإلاىاهج؛ نلى جػمحن مدخىي جلٚ  -4

ت؛ بما ًخُٔ  َُّ الهلىم بهدد واَس مً الٓطظ اإلاىاطبت لٙل مسخلت حهلُم

لبي خاحاتهممو خطاةظ همى الؿ  .الب ٍو

ىاةد  -5 ت َو َُّ ت للمهلمحن وجىنُتهم خٛى أهم َُّ ب ئْامت دوزاث جدٍز

ومهازاث ألاطلىب الٓطص ي في الخهلُم؛ وجأزحره ؤلاًجابي في مظخىي 

 .الخدطُل للؿالب

 .ئنادة الىكس في اليشاؾاث اإلاطاخبت إلاىغىناث مٓسز الخدًث -6

ت نم -7 َُّ ىًما ومٓسز الخدًث غسوزة جػمحن مىاهج الهلىم الشسن

ىحه الؿالب للخحر والطالح،  خطىًضا الهدًد مً الُٓم بما ًدنم ٍو

ٗامل اإلآسز    .وغسوزة جىشَهها نلى 

ت الهادَت -8 ت، وجصوٍدها بالٓطظ التربىٍَّ َُّ  .جُهُل دوز اإلا٘خبت اإلادزط

زاَطت  :مٓترخاث الّدِ

نىد ئحساء دزاطاث للخهٍس نلى الطهىباث التي جىاحه اإلاهلمحن  -1

 .جؿبُٔ ألاطلىب الٓطص ي في الخدَزع للمسخلت اإلاخىطؿت

ت َسوم الهلىم  -2 َُّ ت نلى بٓ َُّ ئحساء دزاطت مشابهت للدزاطت الخال

ت َُّ باطخخدام ألاطلىب الٓطص ي -الخُظحر، الُٓه، الخىخُد  –الشسن

 .لدي ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت

ت للخهٍس نلى آزاء مهلمي الهلىم  -3 َُّ ت، في ئحساء دزاطت مسخ َُّ الشسن

ت لؿالب  ًَّ ت الُسد َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ ت ألاطلىب الٓطص ي نلى جىم َُّ َانل

 .اإلاسخلت اإلاخىطؿت

ت  -4 َُ ت في جىم َُّ ئحساء دزاطاث للخهٍس نلى دوز مىاهج الهلىم الشسن

ت لدي ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت َُّ  .الُٓم ألاخالْ

ت ئحساء دزاطت نً دوز اإلاهلم في يسض وئٖظاب الٓ -5 َُّ ُم ألاخالْ

ت لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت ًَّ  .الُسد

َُّ ــــاث لُٓــــساء دزاطـــئح -6  ساث ــــى مخًُـــي نلــــــىب الٓططــــت ألاطلـــاض َانل
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ت  َُّ أخسي مثل: الخُ٘حر الىاْد وؤلابداعي والابخٙازي والُٓم الىؾى

ت. َُّ ت وؤلاوظاه َُّ  والاحخمان

 املزاحع

 أ. املزاحع العزبيت

ت. نمان: داز الُ٘س 1999هىدي، ضالح بً ذًاب ) [1] َُ م(. أطع الترب

 للؿبانت واليشس.

ص بً نبد هللا وآخسون) [2] هـ(. هكام الخهلُم في 1429الظيبل، نبد الهٍص

ت. ؽ ًَّ ت الظهىد َُّ جحن.8اإلامل٘ت الهسب اع: داز الخٍس  ، الٍس

الٓاهسة: م(. نً اللًت وألادب والىٓد. 1990الهصب، مدمد أخمد ) [3]

.  داز اإلاهاٍز

ت 2010الشملتي، نمس نبد الٓادز مىس ى ) [4] ًَّ ت الُسد َُّ م(. الُٓم ألاخالْ

ت باإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلامل٘ت  َُّ ت ؤلاطالم َُ اإلاخػمىت في ٖخب الترب

ت  َُّ ت(. مجلت ٗل َُّ ت، وؾساةٔ نسغها )دزاطت جدلُل ًَّ ت الظهىد َُّ الهسب

( ،ٔ اٍش ت بالْص َُ  .96-59(، 82الترب

ت. بحروث: داز الثٓاَت.1995هجم، مدمد ًىطِ ) [5] طَّ ِٓ  م(. ًَ ال

ت. 2004الخلُُت، خظً حهُس ) [6] َُّ ع اللًت الهسب م(. َطٛى في جدَز

اع: م٘خبت السشد.2ؽ  ، الٍس

ت. اإلادًىت 1988أبى الهُىحن، نلي خلُل ) [7] َُ ت في الترب َُّ م(. الُٓم ؤلاطالم

 اإلاىىزة: م٘خبت ابساهُم خلبي.

، 2(. زوغت الىاقس وحىت اإلاىاقس. ؽ1407ٓدس ي، نبد هللا أخمد )اإلا [8]

 بحروث: داز ال٘خاب الهسبي.

ٗاوي، مدمد نلي ) [9] هـ(. ئزشاد الُدٛى ئلى جدُٓٔ الخٔ 1412الشى

اع: داز الُػُلت. . جدُٓٔ طامي ألازسي، الٍس  مً نلم ألاضٛى

بحروث: هـ(. مباخث في نلىم الٓسآن. 1424الٓؿان، مىام خلُل ) [10]

 مإطظت السطالت.

ت 1428الىدالوي، نبد السخمً ) [11] َُّ ت ؤلاطالم َُ هـ(. أضٛى الترب

 وأطالُبها في البِذ واإلادزطت واإلاجخمو. دمشٔ: داز الُ٘س.

 ،11الخدًث، الؿبهت  مطؿلح ( جِظحر2010، مدمىد )الؿدان [12]

اع: الظهىدًت. لليشس اإلاهاٍز م٘خبت  والخىشَو، الٍس

ت والخهلُم )وشازة ا [13] َُ هـ(. وزُٓت مىهج مىاد الهلىم الشسنُت 1427لترب

اع. ت واإلاخىطؿت في الخهلُم الهام. الٍس َُّ  للمسخلخحن الابخداة

ص ) [14] ت ألاطلىب 1433الُُٓه، طلؿان بً نبد الهٍص َُّ هـ(. َانل

ت  َُّ ع مٓسز الُٓه نلى ئٖظاب اإلاُاهُم الُٓه الٓطص ي في جدَز

اع. زطالت لدي جالمُر الطِ الظادض  الابخداتي بمدًىت الٍس

ت، حامهت ؤلامام  َُّ ت الهلىم الاحخمان َُّ ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗل

اع.  مدمد بً طهىد، الٍس

م ) [15] هـ(. مدي جُهُل مهلماث 1431الخمُدي، خطت نبد الٍ٘س

ت لدي  َُّ ت الخلٓ طَّ ِٓ ت في جدنُم ال طَّ ِٓ ت ألطلىب ال َُّ الهلىم الشسن

اع، زطالت ماحظخحر يحر ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىط ؿت في مدًىت الٍس

ت،  َُّ ت، حامهت ؤلامام مدمد بً طهىد ؤلاطالم َُ ت الترب َُّ ميشىزة، ٗل

اع.  الٍس

 الظسد اطخخدام أزس (2012نماد الدًً )أخمد ٖماٛ مدمد،  [16]

 ؾلبت لدي الٓساءة في الاطخمام مهازاث بهؼ لخىمُت الٓطص ي

، زطالت ماحظخحر يحر اهدىه اججاهاتهم و الاطاض السابو الطِ

 ميشىزة، الجامهت ؤلاطالمُت، يصة: َلظؿحن.

ت 1431الخؿُب، ئبساهُم نبد هللا ) [17] َُّ هـ(. مدي جخابو الُٓم ألاخالْ

ت  َُّ في مدخىي ٖخب الخدًث في اإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلامل٘ت الهسب

ت،  َُّ ت الهلىم الاحخمان َُّ ت. زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗل ًَّ الظهىد

اع.حا  مهت ؤلامام مدمد بً طهىد، الٍس

ً، خالد مدمد ) [18] ت اإلاخػمىت في 1430اإلاٍص َُّ هـ(. الُٓم ألاخالْ

ت الدهُا ومدي  َُّ مدخىي ٖخب لًخىا الجمُلت للمسخلت ألاطاط

اٖدظاب جالمُر الطِ السابو ألاطاس ي لها، زطالت ماحظخحر يحر 

 َُ ت الترب َُّ ع، ٗل ت، الجامهت ميشىزة، ْظم اإلاىاهج وؾّس الخدَز

ت، يصة. َُّ  ؤلاطالم

ت لدي ؾالب 1430الهِس ي، نلى مظهىد ) [19] َُّ ت الُٓم ألاخالْ َُ هـ(. جىم

ت  َُّ ت ؤلاطالم َُ اإلاسخلت اإلاخىطؿت مً وحهت هكس مهلمي الترب

ت،  َُ ت الترب َُّ بمداَكت الٓىُرة، زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗل

 حامهت أم الٓسي، م٘ت اإلا٘سمت.

م في 2004مدمد، والظُد نلي أخمد ) طالم، أخمد [20] م(. الخٍٓى

اع: م٘خبت السشد. ت. الٍس  اإلاىكىمت التربىٍَّ
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EFFECTIVENESS OF STORYTELLING 

TECHNIQUE IN TEACHING OF HADITH 

CURRICULUM FOR IMPROVING 

PERSONAL MORAL VALUES FOR 

SEVENTH GRADE STUDENTS IN THE 

PROVINCE OF WADI AL-DAWASIR 
 

METRIK M. B. AL-DOSARI 

Saudi Arabia 

ABSTRACT_ The current study aims to reveal the personal moral values that must be met by 

the selected units in the content of Hadith curriculum for seventh grade in Saudi Arabia. This is 

by developing the appropriate presentations, and measure the effectiveness of storytelling 

technique in improving the personal moral values for seventh grade students. The sample of the 

study consists of 52 students from seventh grade in Wadi Al-Dawasir town for the first semester 

of the year 1434/1435. In light of the previous steps, the findings revealed that there are 

statistically significant differences at the level (0.05> &) between the average scores of the 

experimental group and the control group on the personal moral values scale in favor for the 

experimental group as measured by the post application of the scale. In addition, there are 

statistically significant differences at the level (0.05> &) between the mean scores of students of 

the experimental group in both tribal and dimensional applications on the personal moral 

values scale in favor for dimensional application. Based on the results of descriptive and field 

study, the researcher suggested a number of recommendations, including: involve extra weekly 

periods for Hadith subject in the curriculum. Furthermore, the need for including Islamic 

Sciences subjects that meet the characteristics of students' growth and motivate them to read 

and learn. 

KEYWORDS: Anecdotal method, Development, Ethical values, Students, The first row of the 

Mediterranean. 

 
 

 


