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Abstract
This research outlines the role of educational activities in inculcating the values of honesty
and trustworthiness for kindergarten students and the first three grades, and the
importance of learning values and instilling them in the minds of children in childhood.
Values are formed by their broad lines and general characteristics in childhood, which is the
most important stage in which values are acquired. Building a value system at this age
stage proves moral and ethical imperative in front of the challenges facing young people,
and the research addresses behavioral problems in children, including lying and dishonesty.
The researcher followed the descriptive approach, providing practical models for educational
activities, and pedagogical methods that have a role in instilling these values in young adult,
and showed how these activities are used in education, and measuring their impact in
modifying students' behavior. The researcher concluded to important results, including that
educational activities have an important role in building a system of moral values for

1

Ministry of Education / Jordan- m.yusuf2010@gmail.com

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 433-447

Maysoon Yousef Ahmad ABUHAMMAD
students, so the student creates these moral values in his daily life, and the importance of
these values appears in his behavior , his school environment, his community, and his
relationships with the people around him, and recommends the educational researcher by
incorporating these values into the curriculum, and designing educational activities from
the reality of students and their lives that meet their preferences and desires.
Key words: educational activities, trustworthiness, honesty.

دور األنشطة التعليمية يف غرس قيم الصدق واألمانة لطلبة ادلرحلة األساسية (رايض
األطفال والصفوف الثالثة األوىل)
الباحثة :ميسون يوسف أمحد أبومحاد – وزارة الرتبية والتعليم /األردن
ملخص
يبُت ىذا البحث دور األنشطة التعليمية يف غرس قيم الصدق واألمانة لطلبة مرحلة رایض األطفال والصفوف
ِّ
الثالثة األوىل ،وأمهية تعليم القيم وغرسها يف نفوس النشء يف مرحلة الطفولة ،فالقيم تتشكل خبطوطها العريضة
وظباهتا العامة يف مرحلة الطفولة وىي أىم مرحلة تُكتسب فيها القيم ،فبناء اؼبنظومة القيمية يف ىذه اؼبرحلة العمرية
يُثبت الوازع األخالقي والقيمي أمام التحدایت اليت تواجو النشء ،ويعاجل البحث اؼبشكالت السلوكية عند
األطفال ،ومنها الكذب وعدم األمانة .واتبعت الباحثة اؼبنهج الوصفي ،فقدَّمت مناذج تطبيقية ألنشطة تعليمية،
وأساليب تربوية ؽبا دور يف غرس ىذه القيم يف نفوس النشء ،وبيَّنت كيفية توظيف ىذه األنشطة يف التعليم،
وقياس أثرىا يف تعديل سلوك الطلبة .وخلصت الباحثة إىل نتائج مهمة منها َّ
أن األنشطة التعليمية ؽبا دور مهم يف
بناء منظومة القيم األخالقية عند الطلبة فيتخلَّق الطالب هبذه القيم األخالقية يف حياتو اليومية ،وتظهر أمهية ىذه
القيم يف سلوكو وتصرفاتو ،وبيئتو اؼبدرسية ،وؾبتمعو ،وعالقاتو مع الناس من حولو ،وتوصي الباحثة الًتبويُت بدمج
ىذه القيم يف اؼبناىج الدراسية ،وتصميم أنشطة تعليمية من واقع الطلبة وحياهتم تليب ميوؽبم ورغباهتم.
الكلمات ادلفتاحية :األنشطة التعليمية ،الصدق ،األمانة.
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ادلقدمة:
تعترب القيم األخالقية من أىم الركائز اليت تُبٌت عليها اجملتمعات القوية اؼبتماسكة ،وتعليم القيم من أىم اؼبوضوعات
خصوصا يف وقتنا اغباضر ؼبا يتعرض لو النشء من ربدایت عملت على تبدل القيم،
اليت تشغل الباحثُت والًتبويُت
ً
وظهور مشكالت سلوكية عند النشء .وأصبح تعلم القيم وتعليمها من أصعب األمور اليت تواجو اجملتمع مع توسع
وسائل تكنولوجيا اؼبعلومات ووسائل التواصل االجتماعي .وسعى الًتبويون إىل إجياد وسائل تعليمية وأنشطة تربوية
تساىم يف غرس القيم يف نفوس طلبة مرحلة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل؛ ألمهية ىذه الفئة العمرية اليت
تُكتسب فيها القيم ،ودمج ىذه الوسائل يف العملية التعليمية واؼبناىج الدراسية ،ؼبا ؽبا من أثر يف تثبيت الوازع
األخالقي والقيمي يف نفوس النشء ،وتنشئة جيل قادر على بناء ؾبتمعو ومواجهة التحدایت .ويركز ىذا البحث
على عرض مناذج تطبيقية ألنشطة تعليمية تربوية تساىم يف غرس قيم الصدق واألمانة يف نفوس طلبة مرحلة رایض
األطفال والصفوف الثالثة األوىل.

مشكلة البحث:
ىذا البحث جييب عن األسئلة اآلتية:
 ما أمهية تعليم وغرس قيم الصدق واألمانة يف نفوس طلبة رایض األطفال واؼبرحلة األساسية؟
 ما دور األنشطة التعليمية يف بناء منظومة القيم األخالقية عند طلبة رایض األطفال واؼبرحلة األساسية؟
 ما ىي األنشطة التعليمية اليت تساعد يف غرس قيم الصدق واألمانة عند طلبة رایض األطفال واؼبرحلة
األساسية؟
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أمهية البحث:
يبُت ىذا البحث أمهية تعليم القيم األخالقية لطلبة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل ،ويركز على أمهية تعليم
قيم الصدق واألمانة ،ودور األنشطة التعليمية يف غرس ىذه القيم يف نفوس الطلبة ،ويقدم البحث مناذج تطبيقية
ألنشطة تعليمية ووسائل تربوية تُساىم يف غرس ىذه القيم يف نفوس الطلبة وتعديل سلوكهم.

القيم األخالقية وأمهية تعليمها:

ِ
القيَم :مفردىا قِْي َمة ،وأصلو الواو ألنو يقوم مقام الشيء ،والقيمة :شبن الشيء ابلتَّقومي ،والقيم :االستقامة لقول
ِ
ِ
مستقيم ،ومن معانيها االشتقاقية :الوقوف
أمر قيِّ ٌم:
استَ َق ْم َ
أىل مكةْ :
ٌ
يموُ ،و ٌ
ت اؼبتاع أي ِّقومتو .وقَيّ َم األمرُ :مق ُ
والثبات ،واالعتدال ،والعدل 1.واختلف الًتبويون والفالسفة وعلماء االجتماع يف تعريف مصطلح القيم ،وذلك
لتعدد مدلوالت واذباىات ىذا اؼبصطلح ،وعرف علماء الًتبية القيم ٍ
دبعان ـبتلفة ،منها :أهنا" مقاييس ربكم هبا
ّ
على األفكار واألشخاص واألشياء واألعمال واؼبوضوعات واؼبواقف الفردية واعبماعية ،من حيث حسنها وقيمتها
2
عرف القيم على أهنا " ؾبموعة من اؼبعتقدات
والرغبة هبا ،أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراىيتها" كما تُ َّ

اعتقادا
والتصورات اؼبعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة خيتارىا االنسان حبرية بعد تف ّكر وأتمل ،ويعتقد هبا
ً

جازما ،تُشكل لديو منظومة من اؼبعايَت حيكم هبا على األشياء ابغبسن أو القبح ،وابلقبول أو الرد ،ويصدر عنها
ً
سلوك منتظم يتميز ابلثبات والتكرار واالعتزاز".

3

ورغم االختالفات يف تعريف القيم ّإال أ ّن العلماء أصبعوا على أمهية القيم األخالقية للفرد واجملتمع؛ ؼبا ؽبا من أمهية
ابلغة يف توجيو سلوك األفراد واعبماعات وبناء اجملتمعات القوية اؼبتماسكة يف ظل التغَتات اؼبتسارعة يف عصران
اغبايل ،حيث أصبح العامل قرية صغَتة وأدى امتزاج الثقافات اؼبختلفة -دبا ربويو من إجيابيات وسلبيات -إىل
زعزعت القيم األخالقية وتشتت أفكار النشء فما عادوا دييزون بُت اػبَت والشر والنافع والضار .القيم األخالقية ؽبا
دور مهم وأثر على حياة الفرد النفسية والعملية وعالقاتو مع اآلخرين ،وبناء الفرد الصاحل القادر على بناء ؾبتمعو
إطارا مرجعياً حيكم تصرفات الفرد وسلوكو يف اجملتمع "فقيم الفضيلة تعزز لدى
ووطنو وربقيق أىدافو ،وسبثل القيم ً
االنسان الطاقات الفعالة وسبكنو من التفاعل اإلجيايب مع مواقف اغبياة اؼبختلفة ،فأىدافو واضحة ومنظومتو القيمية

 1ابن منظور ،دمحم بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،الطبعة الثالثة4002 ،م.
 2العاجز ،فؤاد علي والعمري ،عطية ،القيم وطرق تعلّمها وتعليمها ،مؤسبر كلية الًتبية والفنون "القيم والًتبية يف عامل متغَت" ،جامعة الَتموك9999 ،م.
 3اعبالد ،ماجد زكي ،تعلم القيم وتعليمها ،دار اؼبسَتة ،الطبعة 4002 ،9م.
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مسيطرة ،وىو ينتقل من قباح إىل قباح ومن إقباز إىل إقباز ،يكسب الثقة بنفسو ويدعو اآلخرين بسلوكو السوي
إىل الثقة بو فتفيض نفسو ابلسعادة والطمأنينة واألمن"

1

وأول ما دعى بو نبين ا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عند بعثتو ىو إحياء مكارم القيم األخالقية ،لقولو ملسو هيلع هللا ىلص" :إمنا بعثت ألسبم مكارم
األخالق" ،2وقولو ملسو هيلع هللا ىلص ":خياركم أحسنكم أخالقًا" ،3وتزخر السَتة النبوية العطرة دبواقف متنوعة تؤكد على أمهية
تربية النشء على القيم األخالقية .وذُكرت القيم واألخالق يف آایت كثَتة من القرآن الكرمي للداللة على أمهيتها،
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم) ،4وقولو تعاىل( :إِ َّن َى َذا الْ ُق ْرآَ َن يَ ْه ِدي لِلَِّيت ِى َي أَقْ َوُم).5
ومنها قولو تعاىلَ ( :وإِن َ

خصائص طلبة ادلرحلة األساسية وأمهية تعليمهم القيم:

سعت اؼبؤسسات الًتبوية واالجتماعية إىل إجياد وسائل متنوعة وطرق ـبتلفة لتعليم القيم يف ظل غياب القيم
وظهور سلوكيات سلبية خاصة يف فئة طلبة اؼبرحلة األساسية؛ ألن القيم تتشكل خبطوطها العريضة وظباهتا العامة
يف ىذه اؼبرحلة وىي أىم مرحلة تُكتسب فيها القيم .وتعد ىذه اؼبرحلة العمرية (9-2سنوات) مرحلة مهمة يف
حياة الطفل ،وىي من أخطر اؼبراحل؛ ألهنا تتميز عن غَتىا ابلعديد من الصفات واػبصائص واالستعدادات،
منها " :أهنا مرحلة التأسيس للمراحل الالحقة يف اغبياة ،ففيها تتحدد ميول الفرد واذباىاتو كبو اػبَت أو الشر،
وفيها تتسع اآلفاق العقلية اؼبعرفية للطفل ،وىذه مرحلة التمييز واليت يصَت فيها للطفل وعي وإدراك ويفهم فيها
اػبطاب إصباالً ويفرق بُت النفع والضار" 6.ويسمي علماء الًتبية اؼبرحلة العمرية ( )2سنوات دبرحلة رایض
جدا يف حياة
األطفال ،ومرحلة ( )9-6سنوات ابؼبرحلة األساسية األوىل (أو االبتدائية األوىل) وىي مراحل مهمة ً
الطفل حيث يبدأ فيها الطفل اب ػبروج الفعلي للمدرسة وابلتايل اتساع ؿبيطو االجتماعي وزایدة االستقالل عن
الوالدين .ومرحلة رایض األطفال واؼبرحلة األساسية تؤثر بشكل فعال على سلوك الفرد وميولو خالل مسَتة حياتو
وتقوم بدور اؼبوجو اؼبباشر يف بناء فكر الطالب وتوجهو من خالل تزويده أبولوایت اؼبعرفة وأساسياهتا الالزمة؛

 1ماجد زكي اعبالد ،مرجع سابق.

 2أبو عبد هللا ،دمحم بن إظباعيل البخاري ،صحيح البخاري ( ،)472دار ابن كثَت ،ط9،4004م.
 3صحيح البخاري (.)6022
سورة القلم آية (.)2
5
سورة اإلسراء آية (.)9
4

 6الشريفُت ،عماد عبد هللا ،كبو بناء نظرية إسالمية يف النمو اإلسالمي ،دار عمار الدين للنشر ،ط4009 ،9م.
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لتمكينو يف مستقبل حياتو من ربقيق االندماج اؼبثمر وبناء ؾبتمعو وبيئتو 1.وىذه اؼبرحلة تعد مرحلة غرس القيم
األخالقية حيث تبدأ تتشكل القيم وتُكتسب يف ىذه اؼبرحلة اؼبهمة من حياة الطالب ،وتبدأ تتحدد معامل
شخصيتو وسلوكيو اؼبستقبلي يف ىذه اؼبرحلة ،فكلما كان تقومي الطالب وتربيتو ورعايتو يف الصغر على ُحسن
اػبلق ،حقق األثر الفعال والقوي يف بناء شخصيتو وسلوكو ،وقالوا يف األثر :العلم يف الصغر كالنقش يف اغبجر،

ومن شب على شيء شاب عليو .وتعد ىذه اؼبرحلة قاعدة السلم التعليمي للطالب ،وىي أساس ابقي مراحل
التعليم ،فإن أدت ىذه اؼبرحلة مهمتها على وجو سليم أمكن أن ربقق اؼبراحل األخرى أىدافها.
قيم الصدق واألمانة:
ركز ىذا البحث على غرس قيميت الصدق واألمانة يف نفوس النشء ،ألن من أكثر اؼبشاكل السلوكية عند
األطفال :الكذب وعدم األمانة ،وتعد قيميت الصدق واألمانة من أىم القيم األخالقية" ،حيث تتمحور صبيع
األخالق حول الصدق واألمانة وال يكون االنسان ذو إخالص إال إذا كان صادقًا وأميناً " ،2وكان الرسول عليو
الصالة والسالم اؼبثل األعلى يف الصدق واألمانة وكان يعرف ب (الصادق األمُت) ،وتعد قيم الصدق واألمانة من
أىم القيم اليت تساىم يف بناء اجملتمعات القوية واؼبتماسكة.
ِ
الص ْدق خالف الكذب،
أصل يدل على قوة يف الشيء قوالً وغَته .و ّ
الصدق يف اللغة :الصاد والدال والقاف ٌ
3
ظبي لقوتو يف نفسو ،وألن الكذب ال قوة لو ،فهو ابطل.
ويقصد ابلصدق  :مطابقة القول والفعل والواقع ،وىو من القيم األخالقية اإلسالمية العظيمة اليت حث عليها
4
ىام من أصول األخالق اإلسالمية ،ووردت آایت قرآنية عديدة
أصل ٌ
القرآن الكرمي والسنة النبوية  .خلق الصدق ٌ
اَّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
َّ ِ
ُت) ،5وجزاء الصادقُت
الصادق َ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ َ َ
عديدة تبُت أمهية الصدق ،منها :قولو تعاىل ( َای أَيُّ َها الذ َ
اَّلل ى َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
َّات َْذب ِري ِم ْن َْربتِ َها ْاألَنْ َه ُار
الصادقُت اعبنة ،كما يف قولو تعاىل (قَ َ
ُت ِص ْدقُ ُه ْم َؽبُْم َجن ٌ
الصادق َ
ال َُّ َ َ ْ ُ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
يم).6
ين فِ َيها أَبَ ًدا َر ِض َي َّ
ضوا َعْنوُ ذَل َ
اَّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
َخالد َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ

 1الشهري ،دمحم علي أضبد ،الًتبية الوجدانية للطفل وتطبيقاهتا الًتبوية يف اؼبرحلة االبتدائية ،حبث مكمل لنيل درجة اؼباجستَت يف الًتبية اإلسالمية واؼبقارنة ،جامعة أم القرى،
4009م.
 2فهد ،ابتسام دمحم ،بناء منهج للًتبية اػبلقية للصفوف الثالثة األوىل من اؼبرحلة االبتدائية (األساس) يف ضوء الرؤية القرآنية ،ؾبلة األستاذ ،العدد 4008 ،79م.

 3ايب اغبسُت ،اضبد ابن فارس بن زكرای ،معجم مقاييس اللغة ،مادة (صدق) ،دار الفكر9979 ،م.
 4أحنادو ،سيسي و د .عبد هللا ،عبد اغبكيم  ،دور اؼبدارس اإلسالمية يف تعزيز القيم األخالقية لدى تالميذ اؼبرحلة االبتدائية يف كوت ديفوار ،ؾبلة جيل العلوم اإلنسانية
واالجتماعية4096 ،م.
5
سورة التوبة آية ()999
6

سورة اؼبائدة آية ()999

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 433-447

438

439

THE ROLE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN INCULCATING THE VALUES OF
HONESTY AND TRUSTWORTHINESS FOR THE PRIMARY STAGE STUDENTS,
(KINDERGARTEN AND THE FIRST THREE GRADES

ومن األحاديث النبوية اليت ربث على قيمة الصدق ،قولو ملسو هيلع هللا ىلص (إن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل
اعبنة ،وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقا .وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن
كذااب) .1األمانة ضد اػبيانة ،قال ابن فارس" اؽبمزة واؼبيم والنون أصالن
الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا ً
متقارابن ،أحدمها األمانة اليت ىي ضد اػبيانة ،ومعناىا ُسكون القلب ،واآلخر التصديق ،قال اػبليل بن أضبد:
األمنَة ،واألمانة ضد اػبيانة" ،2وىي من أرفع القيم اإلنسانية اليت جيب أن يتحلى
األمانة إعطاء َ
األ ََمنَةُ من األ َْمن ،و َ

هبا النشء ،ألن األمانة تدخل يف كل تعامالت الفرد مع ؿبيطو وؾبتمعو وأعمالو اؼبختلفة ،واجملتمع الذي يقوم
أفراده يف تعامالتو اؼبختلفة على قيمة األمانة يكون ؾبتمع صاحل وقوي ،يسوده العدل واحملبة واأللفة بُت أفراده.
اان ِت إِ َىل أ َْىلِ َها َوإِذَا
وردت آایت قرآنية عديدة تبُت أمهية األمانة ،ومنها :قولو تعاىل (إِ َّن َّ
اَّللَ ََيْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تُ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
ِ 3
ِ
ُت الن ِ
ت
اَّللَ نِعِ َّما يَعِظُ ُك ْم بِِو إِ َّن َّ
َّاس أَ ْن َْرب ُك ُموا ِابلْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َظب ًيعا بَص ًَتا)  ،وقولو تعاىل (قَالَ ْ
َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
ت استَأْ ِجره إِ َّن خي ر م ِن استَأْجرت الْ َق ِو ُّ ِ
ِ
ُت) .4وحث النيب صلى هللا علية وسلم يف أحاديث
إِ ْح َد ُ
ي ْاألَم ُ
امهَا َای أَبَ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
كثَتة على التحلي بقيمة األمانة ألمهيتها ،ومن األحاديث النبوية اليت ربث على األمانة ،قولو ملسو هيلع هللا ىلص (آية اؼبنافق
5
ِ
(أد األمانة إىل من ائتمنك وال زبن من
ثالث :إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤسبن خان)  ،وقولو ملسو هيلع هللا ىلص ّ
خانك).6
األنشطة التعليمية ودورها يف غرس قيم الصدق واألمانة:
تعد عملية تنشئة الطفل اليت تقوم هبا األسرة من أىم اؼبصادر األولية اليت تتوىل عملية غرس القيم ،وعند دخول
الطفل إىل اؼبدرسة – يف مرحلة رایض األطفال ومرحلة الصفوف الثالثة األوىل-تتسع مدارك الطفل يف ىذه
اؼبرحلة ويتسع ؿبيطو االجتماعي وتصبح اؼبدرسة ركيزة أساسية من ركائز غرس وتثبيت القيم األخالقية وتنشئة
األجيال تنشئة صاغبة وتعديل سلوكهم وتشكيل ىوية اجملتمع ،ويسعى اؼبعلمون إىل توظيف أساليب واسًتاتيجيات
تربوية متنوعة لتحقيق ىذا اؽبدف.

 1صحيح البخاري ( ،)6092مرجع سبق ذكره.
 2ابن فارس ،مرجع سبق ذكره ،مادة (أمن)
 3سورة النساء آية (.)28

سورة القصص آية (.)46
 5صحيح البخاري رقم ( )22مرجع سبق ذكره.
4

 6أيب داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد ،سنن أيب داوود ،دار الرسالة العاؼبية 9220 ،ه.
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يكمل دور األسرة حيث
لذا تكمن أمهية اؼبدرسة يف بناء وغرس القيم األخالقية يف نفوس النشء ،فلها دور مهم ّ

تعد اؼبدرسة القاعدة األساسية يف بناء القيم األخالقية وتنميتها يف اجملتمع ،وللمعلمُت دور مهم يف إجياد وسائل

تعليمية متنوعة تساىم يف غرس القيم األخالقية وذبعلها اثبتةً راسخةً ال تتبدل وال تتأثر ابؼبستجدات .ومن أقبح
األساليب يف غرس القيم ربطها بواقع حياة الطلبة ،من خالل اؼبواقف واؼبشاىد اغبياتية اليت يعيشها الطلبة ،ومن
األساليب واالسًتاتيجيات الًتبوية اليت ؽبا دور أساسي يف غرس قيم الصدق واألمانة يف نفوس طلبة رایض
األطفال والصفوف الثالثة األوىل :األسلوب القصصي ،لعب األدوار ،اغبوار واؼبناقشة.
األسلوب القصصي:
اصطالحا أبهنا " حكاية نثرية تصور أحدا ًاث واقعية أو خيالية جملموعة من الشخصيات تربطها عناصر
تعرف القصة
ً

مشًتكة ،تُعرض أبسلوب فكري وفٍت مشوق هبدف تنمية الشخصية جبميع جوانبها ،العقلية والوجدانية
واعبسمية"

1

يتميز األسلوب القصصي أبنو أحد أقبح األساليب الًتبوية اليت يوظفها اؼبعلمون لغرس وتنمية القيم األخالقية يف
نفوس الطلبة ومنها قيم الصدق واألمانة ،والقصة ؽبا أتثَت نفسي على الطلبة" ،فهي تثَت االنتباه ،وتوقظ النفس
البشرية ،وتوجو العقل ؼبوضوع القيمة ،وسامع القصة ال ديلك أن يقف سلبيًا من شخصها وحوادثها ،فهو يوازن
بُت نفسو وبُت أبطال القصة فيوافقهم أو يستنكر ما فعلوه أو ما يتملكو اإلعجاب فبا قد يكون لو أثر يف بناء قيم
معينة ،وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي أن األطفال يتعلمون عن طريق النمذجة ،سواء أكانت ىذه النماذج حقيقية
من واقع حياهتم أو رمزية" .2والقصة ؽبا أتثَت كبَت على مستمعها فهي تعمل على إاثرة عواطف ومشاعر
وانفعاالت اؼبستمعُت ،وؽبا دور كبَت يف غرس القيم الفاضلة واالذباىات اإلجيابية يف نفوس النشء ،كما أهنا "تتميز
بقدرهتا على تقريب اؼبفاىيم واؼبعاين اجملردة وذبسيدىا بشكل يسهل على العقل إدراكها وخباصة يف مرحلة
الطفولة ،فالطفل ال ديتلك القدرات العقلية اليت تؤىلو لتصور اؼبعاين اجملردة" ،3فال ديكن تعليم قيم الصدق واألمانة
للطلبة يف مرحلة الطفولة بتوضيح مفاىيمها ؾبردة ،فالطفل ال يستطيع تصورىا وإدراكها ولكن لو ُسردت لو قصة
عن قيم الصدق واألمانة فإنو سيدرك معانيها ومفهومها .واحتلت القصة مكانة كبَتة يف القرآن الكرمي ،وذلك أن

هللا تعاىل خاطب الناس يف مواضع كثَتة يف القرآن الكرمي ابألسلوب القصصي؛ ؼبا لو أتثَت على مشاعر الناس
 1الصادق ،زىراء أضبد عثمان ،القيم الًتبوية يف القصص القرآين ،رسالة دكتوراه ،جامعة اػبرطوم4004 ،م.
بوعيشو ،د .نورة و ديهية ،أيت ضبودة ،أساليب تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ يف الوسط اؼبدرسي ،ؾبلة دراسات نفسية وتربوية ،ـبرب تطوير اؼبمارسات النفسية والًتبوية ،عدد
( )92جوان4092 ،م.

2

3

الصادق ،زىراء أضبد عثمان ،مرجع سبق ذكره.
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وجذهبم وسهولة وصول اؼبعلومات وتوضيح اؼبفاىيم واؼبقاصد اؼبختلفة،
ِ
اب ما َكا َن ح ِديثا ي ْفت رى ولَ ِكن تَ ِ
ِ
ِأل ِ
ُت يَ َديِْو
يق الَّذي بَ ْ َ
َ ً ُ ََ َ ْ ْ
صد َ
ُويل ْاألَلْبَ َ
يُ ْؤِمنُو َن).1

قال تعاىل( :لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم
َ
ٍ
ِ
يل ُك ِّل َش ْيء َوُى ًدى َوَر ْضبَةً
َوتَ ْفص َ

ِعْب َرةٌ
لَِق ْوٍم

وىناك أسس جيب مراعاهتا الختيار القصة من منظور تربوي ،منها:

 اختيار القصص اليت تناسب اؼبوضوعات اؼبقصودة حبيث يسهل إدراكها وربقيق التعلم اؼبطلوب.
 حسن الربط بُت أحداث القصة والعقيدة اإلسالمية وبناء القيم واالذباىات اإلجيابية مع الًتكيز على
االاثرة أبسلوب تقريري إجيايب أبسئلة متنوعة سابرة فضالً عن مناسبة القصة للمستوایت العمرية.
مثَتا لالنتباه من حيث أسلوب العرض ونربة
 مراعاة أحوال اؼبتعلمُت وبيئتهم الثقافية ،وأن يكون السرد ً
الصوت اؼبناسبة.

2

 أن تكون القصة قصَتة ومشوقة ومالئمة لواقع الطلبة.
توظيف األسلوب القصصي يف غرس قيم الصدق واألمانة يف نفوس النشء ،يتضمن طبس خطوات:3
قصَتا يًتاوح بُت ( )2-2دقائق،
اخلطوة األوىل :التمهيد :وىي خطوة رئيسة ألي موقف تعليمي وأتخذ زمنًا ً
ىدفها تعريف الطلبة دبوضوع القصة وهتيئتهم وتشويقهم والًتكيز على ما تتضمنو من أفكار وقيم.
اخلطوة الثانية :عرض القصة :تتنوع طرق عرض القصة ،فقد يعرض اؼبعلم القصة أبسلوب القراءة اعبهرية ،أو
عرضها كفلم فيديو ،أو سبثيل القصة ،واؼبهم سرد القصة أبسلوب مشوق وحيوي حبيث يكون ؽبا أتثَت واضح
ومباشر على اؼبتعلمُت ،وىناك أمور جيب مراعاهتا عند سرد القصة منها :تغيَت مكان سرد القصة فليس شرطًا أن
يسرد اؼبعلم القصة يف الغرفة الصفية ،استخدام ألفاظ ومصطلحات مناسبة لعمر الطلبة وتغيَت نربة الصوت أثناء
سرد القصة وتقليد األصوات.
جدا لًتسيخ القيم اؼبعروضة يف القصة ،فال تنتهي
اخلطوة الثالثة :مناقشة القصة وحتليلها :وىي مرحلة مهمة ً
القصة دبجرد سردىا بل جيب على اؼبعلم مناقشة الطلبة يف مضمون القصة وأحداثها ومناقشة القيم الًتبوية وربطها

سورة يوسف ،آية ()999
2
بوای من منظور إسالمي ،ؾبلة جامعة تكريت للعلوم ،اجمللد ( ،)99العدد ( )8آب4094 ،م.
عبد ،د .وليد أضبد ،التدريس ابألسلوب القصصي وتوظيفو تر ً
1

3
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دبواقف من واقع الطلبة ،ويف ىذه اؼبرحلة يسأل اؼبعلم الطلبة أسئلة مفتوحة النهاية ،ويركز على تثبيت القيم اؼبراد
غرسها.
اخلطوة الرابعة :التقومي :يهدف إىل التعرف على مدى ربقيق أىداف القصة ،ومدى فهم واستيعاب الطلبة للقيم
اؼبعروضة يف القصة ،ويتم التقومي أبساليب متنوعة منها :توجيو أسئلة متنوعة للطلبة عن الفكرة العامة للقصة
وأحداثها وشخصياهتا" ،مالحظة مدى تفاعل الطلبة مع اؼبشاىد الوجدانية اليت مرت خالل سرد القصة ،والطلب
منهم استنتاج القيم اإلجيابية والسلبية وتقوديها ،توجيو الطلبة إىل كتابة القصة أو سردىا بلغتهم اػباصة".1
اخلطوة اخلامسة :اإلغالق :يكون يف آخر اغبصة ومدتو ال تتجاوز اػبمس دقائق ،ويهدف إىل تلخيص ما مت يف
اؼبوقف التعليمي وبيان القيم األخالقية واؼبعاين اليت ىدفت القصة إىل غرسها يف نفوس الطلبة.
لعب األدوار
يعرف أسلوب لعب األدوار أبنو "أحد أساليب التعليم والتدريب الذي ديثل سلوًكا حقيقيًا يف موقف مصطنع،
ويساعد على اإلدراك القيمي ،وخلق عالقات اجتماعية بُت أفراد اجملموعة ،والتوصل غبلول للمشكالت اليت
يواجهوهنا" .2أسلوب لعب األدوار من أىم األساليب اليت يستخدمها اؼبعلمون يف العملية التعليمية لربط اؼبعرفة
بواقع الطلبة وسبثيل القيم دبواقف حياتية مباشرة؛ حيث يقوم ىذا األسلوب على سبثيل الطلبة ألدوار موقف معُت
يتقمص الطلبة الشخصيات واألحداث يف ىذا اؼبوقف ويكون مرتبط حبياة الطلبة وواقعهم ،ويكون الطالب ؿبور
العملية التعليمية .عند توظيف أسلوب لعب األدوار "فإننا نعمل على دمج القيمة دبواقف حياتية وسبثيلية مباشرة،
حيث يكون اؼبشهد اغبسي اؼبباشر ىو موضوع القيمة وفحواىا ،معرب عنها بشخصيات ماثلة تتكلم ،ومواقف
عملية تُشاىد ،وأحداث سبر أمام عيون الطلبة ،فتثَت تفكَتىم وربرك حواسهم ومشاعرىم ،فيؤيدون بعض اؼبواقف
وينتقدون بعضها ،ويتخذون قراراهتم العقلية حول ما عُرض عليهم من مشاىد ومواقف سبثيلية ،ومن ىنا يبدأ تعلم

القيم واكتساهبا" .3ويتميز ىذا األسلوب أبنو ينمي مهارات متنوعة عند الطلبة مثل :مهارة التفكَت ،ومهارة
االتصال والتواصل ،ومهارة ازباذ القرار وربليل اؼبوقف التعليمي ،وينمي شخصية الطالب من جوانبها اؼبختلفة-
خصوصا طلبة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل ،-ويُثري مشاعر الطلبة واعبانب الوجداين من خالل
ً
فضال عن أهنا أداة فعالة يف تكوين
تفاعلهم مع اؼبوقف التمثيلي" ،ومن خالؽبا يكتسب الطالب القيم االجتماعيةً ،
1

ماجد زكي اعبالد ،مرجع سابق.

اؼبصري ،دينا صبال  ،أثر استخدام لعب األدوار يف اكساب القيم االجتماعية اؼبتضمنة يف ؿبتوى كتاب لغتنا اعبميلة لطلبة الصف الرابع األساسي يف ؿبافظة غزة ،رسالة ماجستَت،
اعبامعة اإلسالمية-غزة4090 ،م.

2

3
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النظام القيمي للطلبة ،ومن أىم فوائد ىذا األسلوب :اكساب الطلبة صبلة من القيم األخالقية ،وتنمية الثقة
ابلنفس" ،1كما أهنا وسيلة فبتعة ذبذب انتباه الطلبة وتزيد دافعيتهم كبو التعلم ،وتزيد من التفاعل النشط يف
اؼبوقف التعليمي.
وتتلخص خطوات تطبيق أسلوب لعب األدوار ابآليت:
 ربديد القيمة أو السلوك أو االذباه اؼبراد تعليمو أو تغيَته.
 كتابة اؼبواقف وأدوار الشخصيات ،وجيب أن تتناسب اؼبواقف والشخصيات مع مستوى الطلبة وتكون
مرتبطة بواقعهم.
 توزيع األدوار على الطلبة اؼبشاركُت وتزويدىم دبعلومات عن الشخصيات واألحداث.
 أداء األدوار عن طريق التمثيل.
 اؼبناقشة اػبتامية والتقومي ،حيث يقوم اؼبعلم إبعطاء ملخص ألبرز ما تعلموه الطلبة من لعب األدوار
ويناقش الطلبة بطرح أسئلة مفتوحة عن اؼبوقف التمثيلي والسلوكيات اليت سبت فبارستها.
احلوار وادلناقشة
يعرف أسلوب اغبوار واؼبناقشة أبنو "ؾبموعة من النشاطات التعليمية تقوم على التواصل اللفظي والتفاعلي بُت
اؼبعلم والط لبة ،وبُت الطلبة أنفسهم حول موضوع ما أو مشكلة ؿبددة ،مع التعمق يف البحث والرغبة واعبدية يف
حل اؼبشكلة أو الوصول إىل قرار فيها" .2ويعد أسلوب اغبوار واؼبناقشة من أكثر الوسائل الًتبوية مالئمة لتعليم
القيم وتعزيزىا وغرسها يف نفوس النشء؛ وذلك ألن اغبوار يُتيح للطالب الكشف عن آراءه وتصوراتو حول القضية

القيمية اؼبعروضة للنقاش ،ويبُت منهج التفكَت الذي يعتمده الطالب يف إصدار أحكامو على اؼبنظومة القيمية،
ويكشف عن مشاعر الطلبة وقيمهم فيصبح من السهل على اؼبعلم ربديد منهج التخاطب معهم واختيار أساليب

وتفهما ألفكارىم ،فتنشأ الثقة اؼبتبادلة بُت اؼبعلم والطلبة
التعليم والتوجيو اؼبناسبة ؽبم ،وجيعل اؼبعلم أكثر قرًاب منهم
ً
اليت ىي أساس التوجيو القيمي.

دراوشة ،أ .إبراىيم عمر يونس واػبوالدة ،أ .د .انصر أضبد ،أثر استخدام اسًتاتيجييت السرد القصصي ولعب األدوار يف اكتساب القيم األخالقية يف مبحث الًتبية اإلسالمية
للصف السادس االبتدائي ،ؾبلة اعبامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية4098 ،م.

1

2

ماجد زكي اعبالد ،مرجع سابق.
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ويتطور أسلوب اغبوار واؼبناقشة يف مرحلة الطفولة حسب تطور القدرات العقلية للطفل ،ففي مرحلة الطفولة
اؼببكرة يبدأ الطفل ابلتفكَت البسيط مث يتطور يف مرحلة الطفولة اؼبتوسطة يف سن التمييز (اؼبرحلة األساسية أو
تطورا ،حيث تتسع مداركو ويستطيع استعمال االستقراء بعناه الصحيح وينمو لديو التفكَت
االبتدائية) بتفكَت أكثر ً

الناقد إىل أن يتطور يف مرحلة الطفولة اؼبتأخرة (اؼبرحلة اؼبتوسطة) ،لذلك ديتاز ىذا األسلوب أبنو مناسب للمراحل
اؼبختلفة للطفل وديكن توظيفو حسب القدرات العقلية اؼبالئمة لكل مرحلة ،وبذلك يستطيع اؼبعلم أبسلوب اغبوار
واؼبناقشة "أن يشجع روح النقد الذايت يف الطلبة ؼبراجعة أفكارىم وخرباهتم وقيمهم اليت يؤمنون هبا بُت اغبُت
واآلخر ،واغبوار مع اآلخرين خَت معلم دائم للقيم يرافق الفرد يف كل مراحل حياتو" .1ويظهر أسلوب اغبوار

واؼبناقشة يف آایت كثَتة يف القرآن الكرمي هبدف تقرير قيم دينية عقائدية وأخالقية متنوعة ،كما يف حوار األنبياء
اج إِبْ َر ِاى َيم ِيف َربِِّو أَ ْن آَ ََتهُ َّ
مع أقوامهم وؾبادلة أىل الكتاب وغَت ذلك ،كما قولو تعاىل (أََملْ تَ َر إِ َىل الَّ ِذي َح َّ
اَّللُ
ال أَان أُحيِي وأ ُِميت قَ َ ِ ِ
ِ
الْم ْلك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِ
َّم ِ
س ِم َن الْ َم ْش ِرِق
يم فَِإ َّن َّ
ُ َ
يت قَ َ َ ْ َ ُ
يم َرَِّيب الَّذي ُْحييِي َوُدي ُ
اَّللَ ََيِْيت ِابلش ْ
ال إبْ َراى ُ
ال إبْ َراى ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ُت) ،2كما سبيز الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبسلوب اغبوار
ت الَّ ِذي َك َفَر َو َّ
اَّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
فَأْت هبَا م َن الْ َم ْغ ِر ِب فَبُ ِه َ
اؽبادئ واالقناع من أجل غرس القيم األخالقية يف نفوس أبناء اؼبسلمُت.
خطوات تطبيق أسلوب اغبوار واؼبناقشة:
 التمهيد :ويكون يف بداية اؼبوقف التعليمي حيث ديهد اؼبعلم ؼبوضوع اؼبناقشة أبساليب متنوعة ،مثل:
إاثرة مشكلة معينة مرتبطة دبوضوع النقاش ،أو عرض قصة قصَتة أو مشهد سبثيلي ـبتصر ؼبوضوع
النقاش ،أو سؤال الطلبة أسئلة عامة سهلة ،أو ابستخدام وسائل تعليمية مثل الصور وغَتىا.
 تنظيم ادلناقشة وإجراؤها :ىذه اؼبرحلة أتخذ اعبزء األكرب من اغبصة وعلى اؼبعلم أن خيطط ؽبا زبطيطًا
جيدا ،وتبدأ بعرض األىداف وربطها ابؼبوضوع أو اؼبشكلة أو القيمة اليت سيتم اغبوار واؼبناقشة حوؽبا
ً
وتقسيمها إىل موضوعات رئيسة وفرعية ،مث يبُت اؼبعلم دور الطلبة فيما إذا كان النقاش بشكل فردي أو
من خالل ؾبموعات وآلية إدارة النقاش  ،مث يتابع اؼبعلم سَت اغبوار واؼبناقشة ويتابع سلوكيات الطلبة
ويوجههم ،مث مناقشة النتائج والتوصل إىل استنتاجات وحلول هنائية وربطها بواقع الطلبة.
 التقومي :ويتم فيو تقومي الطلبة بطرح أسئلة للتأكد من مدى ربقق األىداف وفهم الطلبة للقيمة أو
للموضوع الذي مت مناقشتو.
1

نصَتات ،د .رائدة خالد ضبد ،أساليب غرس القيم حسب مراحل النمو عند األطفال ،ؾبلة كلية الشريعة والقانون دفهنا األشراف جامعة األزىر ،اجمللد  ،40العدد 4098 ،9م.
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 اإلغالق :وىي اؼبرحلة اػبتامية وفيها يُشعر اؼبعلم الطلبة ابنتهاء اؼبناقشة وديكن تكليفهم بواجبات
تدفعهم إىل تطبيق ما تعلموه يف حياهتم اليومية.

النتائج والتوصيات
توصلت الباحثة إىل النتائج االتية:
 أمهية غرس قيم الصدق واألمانة يف نفوس طلبة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل.
وخصوصا
 األنشطة التعليمية واألساليب الًتبوية ؽبا دور مهم يف بناء منظومة القيم األخالقية عند الطلبة
ً
طلبة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل.

 دور أسلوب القصة وأسلوب لعب األدوار وأسلوب اغبوار واؼبناقشة يف تعزيز وغرس القيم األخالقية يف
نفوس الطلبة.
 أمهية ربط األنشطة التعليمية واألساليب الًتبوية بواقع الطلبة وحياهتم وميوؽبم.
 يف ضوء نتائج البحث توصي الباحثة اؼبعلمُت بدمج القيم األخالقية يف اؼبناىج الدراسية ،وتصميم
أنشطة تعليمية من واقع الطلبة وحياهتم لغرس القيم األخالقية ،الًتكيز على غرس القيم األخالقية يف
وخصوصا قيم الصدق واألمانة.
نفوس طلبة رایض األطفال والصفوف الثالثة األوىل
ً

ادلصادر وادلراجع
القرآن الكرمي
 ابن منظور ،دمحم بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،الطبعة الثالثة4002 ،م.
 أبو عبد هللا ،دمحم بن إظباعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثَت ،ط9،4004م.
 ايب اغبسُت ،اضبد ابن فارس بن زكرای ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر9979 ،م.
 أيب داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد ،سنن أيب داوود ،دار الرسالة العاؼبية،
 9220ه.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 433-447

Maysoon Yousef Ahmad ABUHAMMAD

 أحنادو ،سيسي و د .عبد هللا ،عبد اغبكيم  ،دور ادلدارس اإلسالمية يف تعزيز القيم األخالقية لدى
تالميذ ادلرحلة االبتدائية يف كوت ديفوار ،ؾبلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية4096 ،م.
 ابصرة ،انتصار علي عمر وابحارثة ،زينب ىادي ،دور مربيات رايض أطفال مدينة ادلكال يف تنمية
القيم ،ؾبلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( )6اجمللد (4092 ،)90م.
 بوعيشو ،د .نورة و ديهية ،أيت ضبودة ،أساليب تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ يف الوسط
ادلدرسي ،ؾبلة دراسات نفسية وتربوية ،ـبرب تطوير اؼبمارسات النفسية والًتبوية ،عدد ( )92جوان،
4092م.
 اعبالد ،ماجد زكي ،تعلم القيم وتعليمها ،دار اؼبسَتة ،الطبعة 4002 ،9م.
 دراوشة ،أ .إبراىيم عمر يونس واػبوالدة ،أ .د .انصر أضبد ،أثر استخدام اسرتاتيجييت السرد
القصصي ولعب األدوار يف اكتساب القيم األخالقية يف مبحث الرتبية اإلسالمية للصف السادس
االبتدائي ،ؾبلة اعبامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية4098 ،م.
 الشريفُت ،عماد عبد هللا ،حنو بناء نظرية إسالمية يف النمو اإلسالمي ،دار عمار الدين للنشر ،ط،9
4009م.
 الشهري ،دمحم علي أضبد ،الرتبية الوجدانية للطفل وتطبيقاهتا الرتبوية يف ادلرحلة االبتدائية ،حبث
مكمل لنيل درجة اؼباجستَت يف الًتبية اإلسالمية واؼبقارنة ،جامعة أم القرى4009 ،م.
 الصادق ،زىراء أضبد عثمان ،القيم الرتبوية يف القصص القرآين ،رسالة دكتوراه ،جامعة اػبرطوم،
4004م.
 العاجز ،فؤاد علي والعمري ،عطية ،القيم وطرق تعلمها وتعليمها ،مؤسبر كلية الًتبية والفنون "القيم
والًتبية يف عامل متغَت" ،جامعة الَتموك9999 ،م.
بواي من منظور إسالمي ،ؾبلة جامعة
 عبد ،د .وليد أضبد ،التدريس ابألسلوب القصصي وتوظيفه تر ً
تكريت للعلوم ،اجمللد ( ،)99العدد ( )8آب4094 ،م.

 فهد ،ابتسام دمحم ،بناء منهج للرتبية اخللقية للصفوف الثالثة األوىل من ادلرحلة االبتدائية (األساس)
يف ضوء الرؤية القرآنية ،ؾبلة األستاذ ،العدد 4008 ،79م.
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 دمحم ،د .أضبد حسن ضبدان ،فاعلية برانمج تدرييب قائم على استخدام التمثيل وادلناقشة من خالل
القصة يف تدعيم ادلفاهيم األخالقية لدى أطفال ما قبل ادلدرسة ،ؾبلة الطفولة العربية ،العدد (،)24
4094م.
 دمحم ،رعد كرمي ،تعلم القيم وتعليمها يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ،ؾبلة الفتح ،العدد (،)27
4099م.
 اؼبصري ،دينا صبال ،أثر استخدام لعب األدوار يف اكساب القيم االجتماعية ادلتضمنة يف حمتوى
كتاب لغتنا اجلميلة لطلبة الصف الرابع األساسي يف حمافظة غزة ،رسالة ماجستَت ،اعبامعة
اإلسالمية-غزة4090 ،م.
 نصَتات ،د .رائدة خالد ضبد ،أساليب غرس القيم حسب مراحل النمو عند األطفال ،ؾبلة كلية
الشريعة والقانون دفهنا األشراف جامعة األزىر ،اجمللد  ،40العدد 4098 ،9م.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 433-447

