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 هصصامل
ـ  ٌدفت الدراسة الحالٓة إلِ الكشؼ عف فعالٓة برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

تمهٓذة فْ  04فْ تىهٓة حب اإلستطالع لدى تمهٓذات الهرحمة اإلعدآة وتكوىت عٓىة الدراسة هف 
اض ، فْ الههمكة العرب ٓة السعودٓة، وتـ تطبٓؽ برىاهج هف هدارس الخمٓج األٌمٓة ، فْ هدٓىة الٓر

ة. وتوصمت ىتائج الدراسة إلِ  ـ والهىاسبة لٍذي الفئة العهٓر عدد هف القصص الىسائْ فْ القرآف الكٓر
أىً توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات أفراد عٓىة الدراسة فْ األداء القبمْ والبعدي عمِ 

ي. كها توصمت الدراسة إلِ أىً التوجد فروؽ دالة إحصائًٓا هقٓاس حب اإلستطالع لصالح األداء البعد
 بٓف هتوسطْ درجات أفراد عٓىة الدراسة فْ األداء البعدي والتتبعْ عمِ هقٓاس حب اإلستطالع.

 انكهًات املفتاحُة : 
ـ، الهرحمة اإلعدادٓة،  حب اإلستطالع، البرىاهج التعمٓهْ  قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

 
 

 
The current study aimed to reveal the effectiveness of a program 

based on the stories of women in the Holy Quran for developing Curiosity 

for a sample of 40 female students in 3
rd

 intermediate stage, at Al-Khleej 

Schools, Riyadh , Kingdom of Saudi Arabia. After presenting the program, 

applying measurements, and conducting experimental and statistical 

treatments, the researcher reached the following results: There are 

statistically significant differences between the mean scores of female 

students in the pre-test and post- test in favor of the post application on the 

curiosity scale. There were no statistically significant differences between 

the mean scores of the students in the post and follow-up tests in the 

curiosity scale. 
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  The Educational Program, Curiosity, women in the Holy Quran, 
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 : املقدية
ُٓشػػكؿ ُحػػب االسػػتطالع الهحػػرؾ األوؿ لمػػدافر إلػػِ الهعرفػػة والفٍـدألىػػً ٓوجػػً الفػػرد لتمقػػْ اله ٓػػرات     

ا هف الهعموهات الهوجودة فْ بىٓة الفػرد الهعرفٓػة،  واإلىتباي إلٍٓا، وٓعقب ذلؾ تصىٓفٍا وهقارىتٍا بغٌٓر
إلػِ أف رأوا ُحػػب االسػتطالع أحػػد هظػػاٌر وذلػؾ لتحدٓػػد هػدى جػػدتٍا أو قػدهٍا. وقػػد أدى ٌػذا بالبػػاح ٓف 

تشػغٓؿ الهعموهػات وهعالجتٍػػا . ولجػوء الفػرد إلػػِ البحػث عػف الهعرفػػة ٓسػاعدي أٓلػا عمػػِ التعاهػؿ هػػر 
 . ( 04، 2402هتغٓرات عالهة لموصوؿ إلِ حموؿ هتىوعة وهبتكرة لهشكالتة ) عاصـ عبد الهجٓد، 

وافر أو الحاجػػات التػػْ تحقػػؽ الر بػػة فػػْ الفٍػػـ وٓىظػػر هاسػػمو إلػػِ حػػب االسػػتطالع باعتبػػاري أحػػد الػػد 
أف دافػػر حػػب االسػػتطالع هػػف  ( 0894 وتحقٓػػؽ الػػذات . كهػػا أولػػح ) أبػػو حطػػب وصػػادؽ والهعرفػػة

بة أو  و ٓته ؿ فْ تىاوؿ الهولوعات الهعقدة والغٓر الدوافر التْ تمعب دورًا والحًا فْ التعمـ البشري ٌو
ذي ا لهولػوعات تكػوف فػْ البٓئػة وٓػتـ إشػباعٍا بػالتعمٓـ الىػاجح التْ تحتوي عمِ الجدٓد والغاهض. ٌو

أف هٍػػدي وصػػمحْ أولػػحا بػػأف ٌىػػاؾ أهػػور تشػػكؿ حجػػر ع ػػرة فػػْ العهمٓػػة  4222ج وقػػد أشػػار عجػػا
ْ  ٓاب الك ٓر هػف عىاصػرحب اإلسػتطالع فػْ الهوقػؼ التعمٓهػْ ه ػؿ الجػدة والتىػاقض  التعمٓهٓة أال ٌو

 (04، 2448.)هىِ أباقازي، والدٌشة والشؾ
 وٓهكف الىظر إلِ حػب اإلسػتطالع، كػدافر ذاتػِ، عمػِ أىػً وسػٓمة ٓهكػف هػف خاللٍػا اإلسػتفادة هػف    

ػد هػف الػتعمـ) وفػاء صػالح الػدٓف،  التوتر الذى ٓسببً حٓػث ٓه ػؿ ٌػذا التػوتر طاقػة تػدفر الفػرد إلػِ هٓز
ات حب اإلستطالع بأىػً هجهوعػة هػف السػه ( Hensley & Columinst )وٓعرؼ  . (400، 2442

لػدى الفػػرد تدفعػػً لمسػؤاؿ واالستفسػػار هػػف خػػالؿ بٓئػة  ىٓػػة بػػاله ٓرات التػْ تتصػػؼ بالتعقٓػػد والغهػػوض 
 .Hensley&Columnist,2004 )والجدة والتىاقض لجعؿ الفرد قادر عمِ خمؽ هعرفة جدٓدة )

لك ٓػر هػف وٓعد دافر حب االستطالع عاهاًل هؤ رًا فْ ك ٓر هػف جواىػب الػتعمـ اإلىسػاىْ وقػد بٓىػت ا     
الدراسات أف الطالب الذٓف لدٍٓـ درجات عالٓة فْ دافر حب االستطالع ٓكوف تحصػٓمٍـ عالٓػًا ، وفسػر 
ذلؾ بأف التالهٓذ هرتفعوا الدرجات فْ دافر حب االستطالع تطوؿ فترة اكتشافٍـ لألحػداث والهولػوعات 

،  2449) هىػِ الحهػوي ، وٓستخدهوف حواسٍـ كهصادر هتعددة لمهعرفة " وهف ٌذي الدراسات دراسػة 
 ( التْ دلت عمِ وجود عالقة ارتباطٓة هوجبة بٓف دافر حب االستطالع والتحصٓؿ الدراسْ.02
ا ٌاها هها جعؿ الهربٓف هىذ قدٓـ الزهف ٓستخدهوىٍا فْ تربٓة الػىشء وتعمػٓهٍـ    ولمقصة تأ ٓرا تربٓو

ف أحػداث ووقػائر وشخصػٓات تشػد اإلىتبػاي، اله ؿ العمٓا، والقٓـ الدٓىٓة والخمقٓة. فالقصة بها تصػوري هػ
وتشوؽ الهستهٓعٓف إلِ تتبر أحدا ٍا ووقائعٍا، وتبعث فٍٓـ هختمؼ اإلىفعاالت والهشاعر التْ تجعمٍـ 
ٓشتركوف فْ أحدا ٍا وجداىٓا، وٓتأ روف بٍا عاطفٓا، فتصبح عقولٍـ وىفوسٍـ هتقبمة لها تتلهىة هف 

 (.070، 2442ه ؿ عمٓا وقٓـ. ) هحهد ىجاتْ ، حكـ وهواعظ وعبر، ولها تر بٍـ فًٓ هف
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العالِ بٍػػػا و أدػػػػالمغات لَىا هكػػػؿ القصة تعد فِ أف ( عمِ  2،  2444، هحهد حجازُ وٓؤكػػػد )        
ٓو الحالر ػالقَٓة الفعالة التِ تٍز الىفَس َتحرك القمَب َالهدارك بها تربط بً با َأسمَبًا هو أسالٓبٍ

ػػػػػػا َالهالِ .  الهعمَهات َتىهٓة الهفآٌن الهختمفة هىٍا الهفآٌن إكتسػػػػػػاب فِ ا ٌهٓتٍَأولمقصػػػػػػة دوٌر
تىهٓػة الك ٓػر هػف الهفػآٌـ وخاصػة الهفػآٌـ ٌهٓتٍا فِ وكذلؾ أالرٓالٓة َالعمهٓة َالبٓئٓة َاالجتهاعٓة  

ػػذا هاأكػدت عمٓػػً دراسػة  (، ودراسػػة  2442ؿ، َدراسة )سَىٓا قزاه(،  2442ف،)ىجَُ هأهَالمغوٓػة، ٌو
 .( Martine , 2006 )( ، ودراسة  Myers, 1996(، ودراسة )2444ٓـ رزؽ،ٌ)إبرا
وقد شغمت القصص حٓزا كبٓرا هف كتاب ا ) سػبحاىً وتعػالِ( ألىٍػا شػغمت حٓػزا كبٓػرا هػف حٓػاة       

شػػباع لر بػػاتٍـ، وفػػْ ذلػػؾ سػػر هػػف أسػػرار  الىػػاس فكػػاف فػػْ كتػػاب ا تمبٓػػة لحاجػػات أولئػػؾ الىػػاس واو
ػؽ  صالحٓتة فْ كؿ زهاف وهكاف . فمو أىىا أردىا إقىاع شخص أو جهاعة بفكرة لكاىت القصػة ٌػِ الطٓر

 األقصر، واألك ر سالهة واألبمغ حجة. 
ر ػػػػػػمٓهاو هػػػػػػقصة س، عٓسِ ، قصػػػػػة قصة َٓسفؿ ) َقد زخر القرآو الكرٓن بالقصص الرائر ه    

البشر َعمن سر خمقً  فا الذُ خمق، هرٓن َ ٓرٌا هو القصص ( السػػػػػػػٓدة بمقٓس قصة  الهمكػػػػػػػة 
بهجاهر ٓأخػػػػذ القصصِ ٓزٓد الهعىِ قَة َٓلفِ عمًٓ تأ ٓرًا األسػػػػموب ن ٓعمن  أو ػػػػػَطبائر هو خمقٍ

ػػاب ، ستهاع َالتفكٓر إلاس جػػذبا قوٓػػًا إلػػِ اػػػذب الىػػػالقمَب َٓج ،  2440والتأهػػؿ . ) سػػهٓر عبػػد الٌو
020 – 022 ) 
اد       ػػػػػػة ال تكػػػػػػساهٓة َهكاىة عالٓؼ قصص لٍا أٌدا عمِؿ َالهتدبر لمقرآو الكرٓن ٓجد أىً ٓشته     

سمكًا ػػػػالتِ ٓتخذ هىٍا الٍداي هؿ هو الَسائىٓػػػة القمَب حتِ تستقر فٍٓا َهازالت القصة القرآتمهػػػس 
فػػْ ، َالحكف تغهر باإلٓهاتسػػتىٓر وِ القمَب الخصبة الجدٓدة َبها ػػػإل ،  2444هػػة . ) ىجػػواف الغطٓر
9-8 ) 

 يشكهه اندراسة:
ص لحصر افتقاظ إحولقاهػػػت الباح ػػػة ب سػػػتطالع هػػػف الواقػػػر الهٓػػػداىْ ، وفػػػْ ىطػػػاؽ عهمٍػػػا ،        
د ٓدلجف اعث لبحالِ ف إٌزتحفٓد التمهٓػػػػذات وعىبػػػػراهج ت ت ٓػػػػر دافػػػػر حػػػػب اإلسػػػػتطالع لِ إسٓة دارلا
عمِ ع الاإلطخالؿ ف هولتسهٓر . ظ والحفاعمِ رة هقتصأٓلػػػػػػػػػػًا ٓسٓة درلتالعهمٓة وأف اعمًٓ رؼ لتعوا
ث واإلستكشػػػاؼ   لبحٓػػػة حػػػب اإلسػػػتطالع  واٌهٓة تىهأعمِ دت ك، لػػػوحظ اأف ألسابقة ض البحػػػوث ابع
خػػب اإلسػػتطالع. وقػػد وجػػدت الباح ػػة فػػْ فر داٌهٓة تىهٓة أعمِ البحػػوث ي ذٌدت كأكها دى التالهٓػػذ. ل

 القصص القرآىْ هٓداىًا خصبًا لتىهٓة ٌذا الدافر لدى التمهٓذات.
تاز بجهاؿ األسموب، وبال ة البٓاف ، وباالٓجاز فْ عرض جػواىبْ هعٓىػة هػف فالقصص القرآىْ ٓه      

وقائر القصة التْ تىاسب الهولوع الذي تتىاولً السورة بحٓث ترد أحداث القصة هىسجهة هػر السػٓاؽ 
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كٍػػػا لمهشػػػاعر  ػػػا الىفسػػػْ، وأعهػػػؽ فػػػْ تحٓر العػػاـ لهولػػػوعات السػػػورة، فتكػػػوف بػػػذلؾ أوقػػػر فػػػْ تأ ٌٓر
 (070، 2442إلِ إقىاع العقؿ و وتصدٓؽ القمب ) هحهد ىجاتْ،  والوجداف ، وأقرب

 وفْ لوء هاسبؽ ف ف الدراسة الحالٓة تسعِ لإلجابة عف السؤاؿ األتْ :
  بٌْؿ ٓوجد أ ر لمبرىاهج ـ فْ تىهٓة دافر حب  التدٓر القائـ عمِ القصص الىسائْ فْ القرآف الكٓر

  اإلستطالع لدى تمهٓذات الصؼ ال الث الهتوسط ؟
 وٓهكف صٓا ة هشكمً الدراسة فْ اطار السؤاؿ األتْ : 

  ْبٓػة بكػاٍل هػف القٓاسػات الهتكػررة ال ال ػة ) قبمػ  –ٌؿ تتبآف هتوسطات درجات  الهجهوعػة التجٓر
بْ القػائـ عمػِ القصػص ىتٓجػة حػب اإلسػتطالع تتبعْ( عمِ هقٓػاس  -بعدي  أ ػر لمبرىػاهج التػدٓر

ـ  ؟الىسائْ فْ القرآف الكٓر
 اسة :  أهداف اندر

 ٍدؼ األتْ:سعت الدراسة الحالٓة إلِ تحقٓؽ ال
ـ فْ تىهٓة حب اإلستطالع.  الكشؼ عف أ ر برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

 دراسة :لاٌهٓة أ   

 ث : ٓة لمبحظرلىاألٌهٓة ا      

ـ اػػػػػلقٓػػػػػـ اتػػػػػث ْ حٓػػػػػػلهحمد اعٓػػػػػلصاِ ػػػػػٓها عمػػػػػالتً السػػػػػصػػػػػث وألبحػػػػػدة اجوتتلح     
ت اػػػػػػسدارل ة (  قمة الباحػػػػػػـ اعمػػػػػػدود ْ حػػػػػػفف ) ٓػػػػػػفتبػػػػػػؾ لذؿ ػػػػػػوحػػػػػدة ٓدعءات اػػػػػباستقص

فْ لوء القصص القرآىْ وخاصة ) قصص الىساء ( والتْ  حب اإلستطالع ػػػػػػت تىهٓة الوْ تىاػػػػػػلتا
اتتت تذكر دوف تدقٓؽ ألٌهٓة الهرأة فْ التراث الدٓىْ واإلجتهاعْ عبر العصور أو أف ٓفرد لٍا بحث ب

ودراسة خاصة لتصبح دلٓاًل ٍٓتدى بً طالباتىا أو هىارًا لإلستئىاس بً فْ ظؿ هاتعاىًٓ األهة هف 
 هتغٓرات عمِ الصعٓد اإلجتهاعْ والقٓهْ.

 بُقُة :طنتاألهًُة ا 

ة لمبحث فْ أدب  القصص الىسائْ فْ القرآف ٓعتبر جدٓدا فْ هجاؿ إفراد دراسة بال  -0 مغً اإلىجمٓٓز
ـ ٓعطٓىا ىهوذجا لمهرأة هف حٓث ىفسٓتٍا  البحث. كها أف هاتحتوٓة قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

د الر بة فْ تعهٓؽ الدراسة حولٍا.   وقدراتٍا وعهمٍا اإلجتهاعْ وحكهٍا عمىِ االشٓاء ههآٓز
لتىهٓة فْ لوء القصص القرآىْ  ٓبٓة درهج ترابء قعة لً  فْ بىاولهتالىتائج ر است هااهكاىٓة إ  -2

وهف  ـ ربط الجٓؿ واألجٓاؿ القادهة بالقٓـ القرآىٓة. حٓث تبٓف لمباح ة وهف واقر حب اإلستطالع 
 عهمٍا هدى إىجذاب الطالبات لمقصص الواردة هف األدب الغربْ ه ؿ:

    (Frozen, Cinderella, Snow White, Alice in Wonderland ….etc ) فمهاذا الىىتج
ـ  ة (، تحهؿ هلاهٓف أك ر قٓهًة وأك ر تأ ٓرًا هف القرآف الكٓر لطالباتىا قصص واقعٓة) وبالمغة اإلىجمٓٓز
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خ اإلىساىْ فٍف أهٍات وزوجات وأخوات األىبٓاء عمِ  لىساء واقعٓات كاف لٍـ تأ ٓرًا هبٍرًا عبر التآر
   هر العصور.

 يصطهحات اندراسة:

بْ -0   :البرىاهج التدٓر

بات واألىشطة والخبرات     تكوف هف هجهوعة التدٓر ٌو برىاهج تعمٓهْ لتىهٓة الدافر لحب اإلستطالع ٓو
التعمٓهٓة الهصههة، بحٓث ٓتٓح لمطالبات فرصة إكتساب دوافر اإلستكشاؼ وحب اإلستطالع هولر 

بٓة (  لكافة القصص الدراسة، وكذلؾ حب اإلستطالع وسٓتـ تع مٓهٍا فْ لوء هواقؼ ) ىصوص تدٓر
ة ) سواء كاىت ٌذي القصص ذكرت فْ القرآف  ـ بالمغة اإلىجمٓٓز التْ دارت حوؿ الهرأة فْ القرآف الكٓر

ح  أو لهىْ(.  بشكؿ صٓر
 حب اإلستطالع : -2
" بىاء وصفْ  هفٍـو اإلستكشاؼ بداًل هف حب اإلستطالع وٓعرفً بأىً 3895وأطمؽ فوس وكمٓر      

ات عهمٓة هختمفة ه ؿ التحرؾ،الهعالجة بالٓد، ٓشتهؿ ة، التغٓرات  عمِ هستٓو الهعالجة الحسٓة البصٓر
ذا السموؾ ٓهكف الفرد هف التكٓؼ هر تغٓٓر األولاع فْ البٓئة كْ ٓتهكف  المفظٓة ) توجًٓ األسئمة( ٌو

ر إستراتٓجٓات كافٓة لحؿ هف ولر أفكار جدٓدة وهف  ـ تطوٓر أىهاط هختمفة هف التفاعؿ ه
 ) 00، 2448الهشكالت.)هىِ أباقازي،

أحد هظاٌر الدافعٓة الهعرفٓة  إجرائًٓا فْ ٌذا البحث عمِ أىً: حب اإلستطالع وتعرؼ الباح ة        
ادة الهعرفة والفٍـ حوؿ هولوع ها وذلؾ عىدها ىخطط إل ارة  والتْ تخمؽ لدى الفرد الر بة الهمحة لٓز

. ه ؿ طرح األسئمة التْ تتلهف البدٍٓٓات والتفكٓر اله ٓر لمجدؿ والتْ تعهؿ عمِ جذب تفكٓر الطالب
التالهٓذ ودفعٍـ لمبحث والتقصْ وكذلؾ بطرح العدٓد هف األسئمة التْ تشبر ر بتً الشدٓدة آلًا فْ 
د هف الهعموهات. وٓقاس لٍدؼ ٌذا البحث بدرجات التمهٓذات فْ هقٓاس حب  الحصوؿ عمِ الهٓز

ْ: اإل   التعقٓد. التعارض،  ، الغهوض الجدة، ستطالع ) إعداد الباح ة ( فْ عدة أبعاد ٌو
 وتعرَفه :دافع حب االستطالع يفهىو  :أوالً 
أف حب اإلستطالع ٌو حالة هف الشؾ تىتج بسبب تعرض الكائف الحْ  ( Berlyen ) ٓرى بٓرلف        

ة وفْ ٌذي الحالة ٓسهِ حب اإلستطال أو  ( Empistemic Curiosity )ع الهعرفْ إلست ارة رهٓز
ة وٓسهِ فْ ٌذي الحالة حب اإلستطالع اإلدراكْ    ( Perceptual Curiosity ) ٓر رهٓز

( Berlyen , 1954 , 180 ) 

ىولدز         بأىً حالة دافعٓة قوٓة ىسبًٓا تكوف ىتٓجة    (Mcurinolds, 1962 )وٓعرفً هاكٓٓر
اصة أف ٓكوف اله ٓر جدٓدًا وهتغٓرات فْ الكائف الحْ ىفسً ه ؿ لتغٓرات فْ اله ٓر ، وبصفة خ
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) هستوى القمؽ والىشاط والخرة ( وتؤدي ٌذي التغٓرات إلِ إعادة تىظٓـ البىاء الهعرفْ لمكائف الحْ 
 بحٓث ٓشهؿ عمِ التأ ٓرات التالٓة: 

 التكٓؼ هر البٓئة   ( أ
 إعادة ترتٓب البٓئة   ( ب

 ( Voss& Keller, 1983, 43 )توقر الٍدؼ  .                 ( ج

 بأىً :  (Maw W. H & Maw E.W, 1964 )وٓعرفً هاو هاو 

 السعْ الكتشاؼ اله ٓرات التْ تتهٓز بالجدة والغرابة والتىاقض واإلستجابة اإلٓجابٓة لٍا -0
د هف الهعموهات عف البٓئة التْ ٓعٓش فٍٓا. -2  الر بة فْ هعرفة الهٓز

 كتشاؼ خبرات جدٓدةفحص كؿ اله ٓرات الهحٓطة بً بٍدؼ إ -4

د هف الهعرفة. -0  اله ابرة فْ اإلستكشاؼ بٍدؼ الوصوؿ إلِ هٓز

( Maw W. H & Maw E.W, 1964, 20 )  

: بأىً الهٓؿ إلِ استكشاؼ اله ٓرات ( Penny & MacCan , 1964 ) وٓعرفة بٓىْ وهاكاف         
ْ أٓلا الىظر إلِ اله ٓرات الهألوفة الجدٓدة التْ تتسـ بالجدة والتعقٓد واإلقتراب هىٍا ، كها أىً ٓعى

قة جدٓدة  ؾ وتولهٓدج  (Penny & MacCan , 1964, 324   ) بطٓر  &Beswick ). وٓرى بٓسٓو

Tallmadge, 1971 )   أف حب اإلستطالع ٌو إستعداد لدى الفرد أو هٓؿ ٓدفعً لمبحث عف اله ٓرات
                                       ( Beswick & Tallmadge, 1971, 456 ) الهتعارلة والهتىاقلة وحمٍا.

أف حب اإلستطالع ىشاط ٓتفاعؿ فًٓ الفرد هر البٓئة هف   ( Smitsman, 1994 )وٓذكر سهٓسهاف
 ( Smitsman, 1994, 277 )أجؿ البحث عف الهعموهات. 

وجًٍ إلِ حب اإلستطالع بأىً سموؾ ٓ (Van Dan Boom, 1994 )وٓشٓر فاف داـ بـو          
 .الفرد ىحو الهولوعات فْ البٓئة هف أجؿ الحصوؿ عمِ هعموهات حوؿ تمؾ الهولوعات

( Van Dan Boom, 1994, 127) .   ذكر جالىجو أف اله ٓرات التْ   ( Jalongo , 1999 )ٓو
تتهٓز بالجدة والغرابة ٌْ التْ ت ٓر دافر حب اإلستطالع ، فتدفر ٌذي اله ٓرات الفرد لفحص اله ٓر 

قتراب هف الهوقؼ اله ٓر  ـ ٓتىاولً بالبحث والتىقٓب باستخداـ الحواس الهختمفً وخبراتً السابقً واإل
ة لمهولوعات. صاحب ذلؾ الهعالجة الٓدٓو   ( Jalongo , 1999, 13 ) ٓو

دافر ٓرى أف   ( Picone,1999,5 )( أف بٓكوف  00،  2402عاصـ عبد الهجٓد ) وأشار         
و أٓلا جابٓة تَحْ بالتفَق َالىجاح ستطالع سهة إٓإلحب ا عتبر إفمطالها ، سهة هىتجة ، ٌو

َالفلَؿ عاهمٓو إٓجابٓٓو فْ تعزٓز تطَر الطفؿ حٓث تظٍر ٌذي الىهاذج ٓلا االستكشاًف ٌََ أ
 السمَكٓة هعمَهات لمطفؿ عو العالن حَلً َتَسر إدراكً.

ؿ    ترٓو أىً دافر ٓتـ إشباعً هف خالؿ ب  (Alberti & Witryol , 2001 )وٓعرفً البرتْ و ٓو
   (Alberti & Witryol , 2001 , 129 )إكتساب الهعرفة. 
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بأىً الر بة فْ إكتساب هعرفة  ( Litman & Spielberger, 2003 )وٓعرفً لٓتهاف وسبمبرجر   
 ,Litman & Spielberger, 2003 ) وخبرات حسٓة جدٓدة تعهؿ عمِ إست ارة السموؾ اإلستكشافْ.

75 )  
حب االستطالع بأىً ( دافر Steven &Namos،  2444(ستٓفووىاهَس كها عرؼ كاًل هف        

حالة تحدث عىدها تخطط إل ارة تفكٓر الطالب . ه ؿ دعن األسئمة التْ تتلهو البدٍٓٓات َالتفكٓر 
اله ٓر لمجدؿ َالتْ تعهؿ عمِ جذب الطالب َدفعٍن لمبحث َالتقصْ ها ٓساعدٌن عمِ تعمن األسالٓب 

 (.     Steven &Namos, 2003 , 1لهجاؿ لإلجابات الههٓزة )َفسح ا
إلِ أف حب اإلستطالع : ىسؽ  (Kashdan & Roberts , 2004 )وٓشٓر كاشداف وروبرتس    

 دافعْ إٓجابْ ىحو التعرؼ عمِ الهعموهات التْ تتصؼ بالجدي والتحدي. –وجداىْ 
( Kashdan & Roberts , 2004, 793) 

حب اإلستطالع بأىً دافر ٍٓدؼ إلِ إستكشاؼ اله ٓرات  (Reiss & Reiss , 2004 )وٓعرؼ         
 (Reiss & Reiss , 2004, 77 )الجدٓدة . 

رى        حب اإلستطالع بأىً دافر إٓجابْ ىحو الحصوؿ عمِ الهعرفة  (Todd & Jone , 2004 )ٓو
كتساب الخبرات التْ تتسـ بالجدة والتحدي والبحث عىٍا والتىظٓـ ا  لذاتْ لٍا.واو

( Todd & Jone , 2004, 793) 
إلِ أف حب اإلستطالع عبارة عف سهات لدى  ( Hansley & Columnist, 2004 )وٓشٓر كاًل هف 

الفرد تدفعً لمسؤاؿ واإلستفسار هف خالؿ بٓئة  ىٓة باله ٓرات التْ تتصؼ بالتعقٓد والغهوض والجدة 
وٓعتبر أىور الشرقاوى أف حب االستطالع  (.( Hansley & Columnist, 2004, 33 والتىاقض. 

أحد عواهؿ تىشٓط الدافعٓة ىحو التعمـ أو ٓساعد عمِ تركٓز اىتباي الطالب حوؿ الهولوعات الهطموب 
ا هدلاًل عمِ ذلؾ  تعمهٍا هف خالؿ االٌتهاـ بخصائص اله ٓر هف حٓث الموف والشدة والجدة و ٌٓر

ْ أولحت أف حب اإلستطالع ٓعتبر هف الدوافر والت (Maw 1964)بالىتائج التْ توصؿ إلٍٓا 
 (0،  0884األساسٓة لمتعمـ واإلبتكار والصحة الىفسٓة لدى األفراد)صالح عطًٓ، 

 كها ٓساعد حب اإلستطالع عمِ :   
ادة اإلدارؾ الحسْ وهف  ـ االستجابة الهىاسبة ، كها أىً ٓىهْ خبرات الطفؿ  ( أ تركٓز اإلىتباي وٓز

 الحسٓة.
ب وجدٓد فِ عالهً. توجًٓ الفرد  ( ب  إلِ القراءة واالستطالع لكؿ هاٌو  ٓر

ِ بوادر البحث العمهِ وجذور كؿ تفكٓر أصٓؿ.  ( ت  التىقٓب واالستقصاء ٌو

ادة االٌتهاـ والتفتح العقمِ والبحث عف األشٓاء الجدٓدي.  ( ث  تىهٓة الهروىة وٓز

ادة الدافر وارتفاع  درجة القمؽ  فْ   ( ج قة البحث الٍادؼ خفض حالة التوتر الىاتجة عف ٓز طٓر
 (04،  02،  0887الهدفوع  بحب اإلستطالع  بخفض الفرد حالة التوتر لدًٓ .)عالءالشعراوي ، 
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ستكشاؼ وهعرفة  2444وترى هٓرفت صبحْ )         ( أف حب اإلستطالع ٌو الر بة فْ اإلقتراب واو
وجود هواقؼ هتشابًٍ  هواقؼ جدٓدة  اهلة أو هفاجئة ه ٓرة أو هعقدة أو هتعارلة أو هتىوعة فْ

 ( 24، 2444هرت بخبرة الفرد السابقة. ) هٓرفت صبحْ ، 

( بأىً الىشاط الذي ٓقـو بً الطفؿ هته ال فْ طرح العدٓد هف األسئمة  2440وٓعرفً هراد عٓسِ )     
ٓىشد اإلجابة عىٍا واإلستجابة لهجهوعة هف السموكٓات التْ تقٓس خبرتً السابقة.) هراد 

 ( 2440،02عٓسِ،
( أف حب اإلستطالع إتجاي ٓشٓر إلِ ر بة التمهٓذ لمهعرفة والفٍـ عىدها  2442وٓذكر عادؿ سالهة ) 

،  2442ٓواجً هوقفًا جدٓدًا ٓصعب عمًٓ تفسٓري فْ لوء هآتوافر لدًٓ هف هعموهات.) عادؿ سالهة، 
28 ) 
ىً ٌو الر بة فْ الحصوؿ ( حب اإلستطالع بأىً روح العمـ ، وأ 2444وٓعرؼ إبرآٌـ الحار ْ )    

عمِ الهعرفة والبحث عف األسباب وهحاولة إجابة األسئمة التْ تبدأ ب ) لهاذا ( ، والطالب الذي ٓبحث 
وٓعهؿ وٓفكر لموصوؿ إلجابات لٍذي األسئمة ٓكوف ههارسًا لمتعمـ الواقعْ. ) إبرآٌـ الحار ْ ، 

2444  ،08 ) 
( السموؾ اإلستكشافْ عمِ أىً ىزوع الفرد ىحو  2440)  وٓعرفً فؤاد أبو حطب وآهاؿ صادؽ        

البحث عف الهعرفة هف خالؿ الىشاط الىفسْ والسعْ لهتابعة البحث وبموغ الىتائج الهستحد ة . فٍو 
و الذي ٓه ؿ دافعا ٓمعب دورًا ٌاهًا ووالحًا فْ تىاوؿ هولوعات  سموؾ الطفؿ التمقائْ ىحو األشٓاء ٌو

دة والغاهلة وٓتـ إشباعً بالتعمـ الىاجح ) فؤاد أبو حطب وآهاؿ صادؽ ، البٓئة الجدٓدة والهعق
2440  ،402 ) 

 أَواع دافع حب االستطالع   
 لدافر حب االستطالع ىَعٓو أساسٓٓو ٌها :       

دافر حب االستطالع المفظْ : َٓقصد بً الر بة فْ استكشاف الهَاقف أَ الهىبٍات الجدٓدة   -3 
أَ اله ٓرة . ٌََ لفظْ باعتبار أو المغة ٌْ أداتً لمتَاصؿ َىقؿ الخبرات  ىسبٓا َالهركبة َالغرٓبة

 َاألفكار َطرح األسئمة َالبحث َالتقصْ َجهر الهعمَهات .   
دافر حب االستطالع الشكمْ : َٓقصد بً الر بة فْ اختٓار األشكاؿ  ٓر الهألَفة َ ٓر  -2

شكاؿ  ٓر هألَفة َهحاَلة التقرب هىٍا َٓتجمِ هو خالؿ اىتباي الفرد لها حَلً هو أ ، الهتجاىسة
 (64،  4229)هىِ الحهوي ، َقد ٓمجأ لسمَكٓات أخرُ بغٓة التعرف عمٍٓا َهعرفة هآٌتٍا. 

 أبعاد حب اإلستطالع : 
 إلِ ىوعٓف هف حب اإلستطالع: ( Perlyn, 1999 )أشار 

 حب اإلستطالع اإلدراكْ  ( أ
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 (64،  4229)هىِ الحهوي ،  (Perlyn, 1999 , 11 )حب اإلستطالع الهعرفْ     

ها : ( Starr, 1992 )وتوصؿ   ب ستخداـ التحمٓؿ العاهمْ إلِ وجود عاهمٓف لحب اإلستطالع ٌو

 البحث عف الهعموهات ) هكوف عقمْ أو هعرفْ ( ( أ
Information Seeking ( A Cognitive or Mental Component ).) 

 البحث عف الخبرات ) هكوف حسْ ( ( ب
( Starr, 1992)   Eperience Seeking ( A Sensory Component ). 

ْ: ( Collins , 2000 )وٓشٓر كولٓىز   إلِ أف حب اإلستطالع ٓشهؿ عمِ  ال ة جواىب ٌو

 حب اإلستطالع الهعرفْ  -0
 حب اإلستطالع اإلدراكْ  -2

                 ( Collins , 2000, 26 )                              البحث الحسْ           -4

هاف عبد السالـ"  وتتفؽ بعض الدراسات عمِ األبعاد األساسٓة لحب اإلستطالع، كدراسة " كٓر
( ، وتته ؿ 0882(  ، ودراسة " ٌاىـ الشربٓىْ " ) 0884( ، ودراسة " أحهد شبٓب " )  0884) 

 ٌذي األبعاد فٓها ٓمْ:

             Novelty               الجدة      -0
                Ambiguity  الغهوض -2

                Incongruity التعارض -4
                    Complexityالتعقٓد  -0

 ثاًَُا : انقصص انقرآٍَ
 :متهُد
ىقدهً عو طرٓقٍا ها ىرٓد أو ىطرح التِ ؿ التربٓة،  وَسائفلؿ هو أقصصْ األسمَب الٓعد       

ذات هغزى أخالقْ أو هفآٌهْ هعٓف.  أو حقائؽ أو أحداثهعمَهات و ذلك قٓهًا أكاف ألمىشئ سواء 
هتازَهٍاراتٍا. رائٓة القتحسٓف القدرات ِ ػالقصص ٓساعد عمكها أف قراءة  ب القصصْ  األسمَٓو
 األحداث. ربط ؿ، وقوة اإل ارة هر اإلبداع فْ بالتشَٓق َالخٓا

ة والتعمٓـ ( أف القصة هف أفلؿ أسالٓب الترب2440ٓو ٓشٓر فٍد بف عبد الرحهف الروهْ )         
ْ عاهؿ رئٓسْ هف عواهؿ جذب إىتباي الهستهعٓف ، فٍْ أسموب تربوي تعمٓهْ ىاجح سمكً  ٌو
الهربوف والهصمحوف واألدباء والهعمهوف فْ كؿ هكاف وزهاف. ولتأ ٓر القصة وهكاىتٍا ف ف القرآف 

ـ ٓعرض لىا ك ٓرا هف قلآا العقٓدة والصراع بٓف الحؽ والباطؿ بأسموب قصصْ  ههٓز لمعظة الكٓر
 (  242،  2440واإلعتبار.) فٍد  الروهْ ، 

َتىهٓة الهفآٌن ، الهعمَهات إكتساب فِ ٌهٓتٍا دَر القصة َأأكدت الك ٓر هف البحوث عمِ َ     
، وكذلؾ أٌهٓتٍا فْ تىهٓة جتهاعٓة إلالهختمفة هىٍا:  الهفآٌن  الرٓالٓة َالعمهٓة َالبٓئٓة َا
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( ، و  2444، و بحث ) إبرآٌـ رزؽ ، (Myers, 1996 ) ث  هٓرس  الهفآٌـ المغوٓة. ه ؿ : بح
 , Martiners )وبحث هارتٓىز  ,(  2442( ، وبحث ) سوىٓا قزاهؿ، 2442ف  ،)ىجَُ هأهَ بحث

2002 )  
ستٍدف هعرفة هدُ فاعمٓة برىاهج هو قصص ( والتْ إ0882دراسة خلٓر السٓد ) ففْ     

ختالف ٌذا إِ لطالب الحمقة األَلِ هو التعمٓن األساسْ َهدُ ػهسق القٓػِ الىػالقرآو الكرٓن عم
اء تن إجري .وقتصادإلاوجتهاعِ إلَع َالعهر  الزهىِ َالهستَُ اػو الىػهكاًل الىسق لدٍٓن باختالف 
ِ َجَد تأ ٓر هَجب لقصص القرآو الكرٓن عمِ الىسق القٓهِ ػث إلػالبحؿ الجاىب التطبٓقِ تَص

قًا ذا قتصادُ أها الىَع فمن ٓحقق فرإلاوْ َالهستَُ االجتهاعْ ػر الزهىػهو العػهكاًل لدٍٓن باختالف 
 داللة.
ستخدان القصص إأ ر إلِ التعرؼ عمِ ستٍدفت إ ( والت0880ْدراسة ٌدُ عبد الرحهو) و       
وكٍـ اإلعدادّ َسمؿ طالب الصف األَؿ ة اإلسالهٓة عمِ تحصٓػرَع التربٓػدرٓس فػِ تػالدٓىِ ف

ؿ الصف األَتالهٓذ صٓا ة بعض هَلَعات التربٓة الدٓىٓة الهقررة عمِ ػة بػالباح الدٓىِ َقد قاهت 
اختبار تحصٓمِ هَلَعِ فِ الهَلَعات الهختارة َهقٓاس اء َبىػصْ ، مَب القصػدادّ باألسػاإلع

اإلعدادُ قسهت إلِ ؿ ق الدراسة عمِ عٓىة هو طالب الصف األَػن تطبٓػلمسمَك الدٓىِ َقد ت
َلابطة درست بالطرٓقة التقمٓدٓة َقد تَصمت ، ة القصص الدٓىِػرست بطرٓقهجهَعتٓو تجرٓبٓة د

فِ هستَُ التذكر َالفٍن ََجَد ؿ ٓو هجهَعتِ البحث فِ التحصٓػالدراسة إلِ عدن َجَد فرَق ب
ق ََجدت فرَق بٓو الهجهَعتٓو فِ هقٓاس السمَك الدٓىِ ػستَُ التطبٓػفرَق بٓىٍها فِ ه

 و لصالح الهجهَعة التجرٓبٓة.الحالتٓبٓف كمتا َالفرَق 
  يفهىو انقصة يف انقرآٌ انكرَى 

هدلوؿ القصة فْ المغة والح، وواسر، ولكف بعض الُهْحَد ٓف ٓختار هدلوال لمقصة فًٓ بعض     
و:  الحكآة عف خبر وقر فْ زهف هلِ ال ٓخمو هف عبرة ، فًٓ شْء هف التطوٓؿ فْ  القٓود، ٌو

ٌو تتبر األ ر هادًٓا كاف أو هعىوًٓا . فالهادي ٓقاؿ : قصصت أ ري ، األداء القصة. لغة : القٌص : 
ِلَؾ َها ُكىَّا َىْبِغ   أي : تبعتً ، قاؿ تعالِ:   َِٰ  َفاْرَتدَّا ۚ  َقاَؿ ذََٰ َها َعَم  ﴾    20﴿ َقَصًصا آ َاِرٌِ
ها ، وقولً تعالِ : "سورة الكٍؼ " ، أي : رج " سورة  ...وقالت ألختً قصًٓ    عا ٓتتبعاف أ ٌر

 " ، أي : إتبعْ أ ري ، وهىً القصاص ، قاؿ تعالِ : ..ولكـ فْ القصاص حٓاة   00القصص 
. لها فًٓ هف تتبر أ ر الجاىْ وهجازاتً به ؿ فعمً ، هف قتؿ أو قطر أو جرح ، وهىً 078سورة البقرة 

الهقص الذي ٓقطر بً القهاش ، والقصٓصة الزاهمة اللعٓفة كأىٍا سهٓت بذلؾ ألىٍا تكوف هىقطعة 
رة تىبت فْ أصؿ الكهأة سهٓت بذلؾ عف القافمة وتسٓر عمِ أ ر الىوؽ الىجٓبة ، والقصٓصة شج

 لداللتٍا عمِ الكهأة كها ٓقتص األ ر و ٓر ذلؾ. 

https://equran.me/tafseer-2204-18.html
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( وقاؿ سبحاىً:) سورة  22والهعىوي كتتبر أخبار األهـ الهالٓة ، قاؿ تعالِ ) سورة آؿ عهراف أٓة 
ـ . والقصة : الخبر واألهر والحدٓث000ٓوسؼ أٓة   –7،74، ج0000) إبف هىظور،   ( أي أخباٌر

72) 
 :ٍَممُزات انقصص انقرآ 

اظ ٌَْ ػتعإلار َاػعتبإلفْ الىفَس لها تحًَٓ هو عىاصر التشَٓق َجَاىب ا ر لمقصة أ       
و ػٓرتقَا هد كْ إلْ قمَب الىاس َعقَلٍنؿ َسٓمة ٓستخدهٍا الدعاة َالٍداة َالهصمحَو لمَصَ
و ػه،وجاللً ؿ َا َجٌٍَن    جلٓسمهد   الظمهات إلْ الىَرَٓأخذَا بأٓدٍٓن إلْ الطرٓق القَٓن

صر ػالىػؿ ز َجػا عؿ القصص القرآىْ تظٍر السىو الرباىٓة َالحة جمٓة حٓث ٓجعؿ الػخ
ف والهكذبٓف كها قاؿ تعالِ :ٓو لمهؤهىٓو ػَالتهك جعؿ العذاب والىكاؿ لمكافٓر َْٓؾ ِهْف  ٓو َوُكالِّ َىُقصُّ َعَم

ًِ ُفَؤا ِذِي اْلَحؽُّ َوَهْوِعَظٌة َوِذْكَرىَٰ ِلْمُهْؤِهِىَٓف ﴿ٌود  ۚ  َدَؾ َأْىَباِء الرُُّسِؿ َها ُى َبُِّت ِب ٌََٰ ﴾ 024 -َوَجاَءَؾ ِفْ 
ؽ الحؽ . .) هحهد خمؼ ،  فالقصص القرآىْ وسٓمة عظٓهة هف وسائؿ األهة وت بٓتٍا عمِ طٓر

0872 ،42 ) 
رسالة العظة أدت ، فمقد هو  آة أك ر َحققت ، هو رسالةك ر أالقرآىٓة لقد أدت القصة و     

أو بمٓغ ٌَْ تبٓو فْ أسمَب هَجز هؤ ر ، أدت َظٓفة التمقٓو َالتعمٓنكها ً َاإلرشاد  ػَالتَجٓ
ن ػا هٍها لقَا هو العىت َاحتهمَا هو الشدة ٌؿ سرد ٌْ العقٓدة الغالٓة َأو ػدة التَحٓػعقٓ

األشخاص بأعهارٌن بأىٍا تصَر ىَاحْ الحٓاة فٍْ تعرض عمٓك القرآىٓة القصة الهىتصروف، وتهتاز
َهلٓت هر الحَار َالىقاش ؿ َ قافتٍن ف ذا رأٓت ٌذي التصرفات َاألعها، تٍنػَتصرفاتٍن َبٓئ

الخٓر هىٍن َلقت ذرعا بذَّ ؿ ْ الىفَس َالطباع َاىشرح صدرك ألٌػستكٓو فػا ٓػعرفت ه
، 0872هحهد خمؼ ، ك تراٌن رأّ العٓو َتسهر هىٍن سهر األذو.) ػالىفَس الهظمهة حتْ لكأى

40 ) 
 ٍَعُاصر انقصص انقرآ 

ال بد ألي قصة هف أف تقـو عمِ عىاصر هعٓىة تشكؿ بىٓاىٍا، وعىاصر هحددة تحكـ بىائٍا،         
بحٓث ٓستقٓـ فْ هقٓاس الىقد األدبْ أف ُٓطمؽ عمٍٓا هسهِ قصة.  والقصة القرآىٓة ال تخرج عف ٌذا 

ؿ  ال ة عىاصر رئٓسة، ٌْ: القالب تتحدد هف خال  -هف حٓث الجهمة-الذي تقررد   إذ إىٍا 
 األسهاء والهسهٓات.   -4الزهاف والهكاف   -2والهلهوف 

وعىصر الزهف ٓعىْ أف لكؿ قصة فْ القرآف زهىٍا الخاص بٍا. وعىصر الزهف فْ القصة القرآىٓة     
ىت ٍِ.  زهف هطمؽ هف كؿ قٓد، إال قٓد الهالْ، فمٓست لٍذا الزهف حدود تحدي، بؿ ٌو حدث هلِ واو

وىشٓر بذلؾ أٓلًا إلِ عىصر الهكاف، فالقصص القرآىْ ال ٓمتفت إلِ الهكاف، وال ُٓجري لً ذكرًا إال إذا 
كاف لمهكاف ولر خاص ٓؤ ر فْ سٓر الحدث، أو ٓبرز هالهحً، أو ٓقٓـ شواٌد العبرة والهوعظة، كها 
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دهة. أها إف لـ ٓكف لمهكاف أي فْ " قصة اإلسراء " ، حٓث ذكر القرآف هكاف أحدا ٍا لالعتبارات الهتق
إعتبار هف اإلعتبارات الهتقدهة، ف ف القرآف ال ٓمتؼ  مِ ذكر الهكاف، وال ٓعوؿ عمًٓ، كها فْ قصة 

ا. ) هحهد  سالهة ،   (222،  2442أصحاب الكٍؼ، وىحٌو
ـ، فتشتهؿ  هولوعأ ، 27،  2448وتشٓر ىجاح الشاعر)       ( أف عىاصر القصة فْ القرآف الكٓر

ؽ. وأٌـ هآشترؾ و  أسموبًا وشخصٓات ،ولٍا ٌدؼ و آة وتأ ٓر ىفسْ ، باإللافة إلِ عىصر التشٓو
فًٓ القصص القرآىْ هر سائر القصص هف عىاصر،ٌو الشخصٓات ،والحدث ، والحوار) التٍاهْ ىقرة 

قصة قرآىٓة كؿ (. َهو ٌىا ىجد عىاصر األحداث َاألشخاص َالحَار هجتهعة فْ  409، 0872، 
ر ، وهو  إختفِ إختؿ التوازف بحٓث لَفْ القصة  عىصر هىٍا قٓهتً ؿ لكؿ الذّ ٓجعزعة التوٓز
أركاف البىاء القصصْ ف ألف ٌذي األشٓاء تتطمب فْ الروآة وفْ القصة و ػهركف ً ػى،وأالفىْ

مة.) هحهد خمؼ ،   ( 22، 0827الطٓو
  ٍَوانقصص انقرآٍَ عهً ثالثة أَىاع:  : أَىاع انقصص انقرآ 

 :انُىع األول: قصص األَبُاء

ـ هف األىبٓاء )عمٍٓـ الصالة والسالـ (، والتْ      برآٌـ وهوسِ وعٓسِ و ٌٓر كقصة آدـ وىوح واو
تلهىت  أخبار دعوتٍـ لقوهٍـ ، والهعجزات التْ أٓدٌـ ا بٍا، وهوقؼ أقواهٍـ والهعاىدٓف هىٍـ، 

ا والعقوبات اإللٍٓة التْ ىزلت  ( 22، 0827بٍـ. ) هحهد خمؼ ،  وهراحؿ الدعوة وتطوٌر
 الىوع ال اىْ: قصص تتعمؽ بحوادث  ابرة  وأشخاص لـ ت بت ىبوتٍـ:

ـ .  ـ ، وأصحاب األخدود،  و ٌٓر ) هىاع كقصة أٌؿ الكٍؼ، وذي القرىٓف ، وأصحاب السبت، وهٓر
ـ ٌو(  442،  0040القطاف،  ـ وكذلؾ  هف القصص  كأصحاب الفٓؿ ، وكالذٓف أخرجوا هف دٓاٌر

  ألوؼ حذر الهوت، وطالوت وجالوت، وابىْ آدـ، وقاروف .

ىاؾ الك ٓر هف القصص والتْ تىاولت بشكؿ لهىْ أو هباشر قصصًا حوؿ حٓاة الك ٓرات هف الىساء  ٌو
خ   الهؤهىات والكافرات فْ حٓاة الك ٓر هف األىبٓاء والرسؿ والتْ كاف لٍف أ رًا فْ التآر

 ادث التْ وقعت فْ زهف رسوؿ ا صمِ ا عمًٓ وسمـ:الىوع ال الث: قصص تتعمؽ بالحو 
كغزوة بدر، وُأحد) فْ : سورة آؿ عهراف( وُحىٓف، وتبوؾ ) فْ : سورة التوبة (، واألحزاب ) فْ  

) هحهد خمؼ ، ( 447،  0040) هىاع القطاف، سورتٍا (  واإلسراء ) فْ سورتٍا ( ، و ٓر ذلؾ. 
0827 ،24 )  

ـالىساء فْ القرآف ال  كٓر
ـسوى السٓدة  القرآفال توجد اهراة ُذِكر اسُهٍا صراحًة فْ            َواْذُكْر ِفْ  : ولً تعالِفْ  ق هٓر

ِّٓا ٍَا َهَكاًىا َشْرِق ِم ٌْ ـَ ِإِذ اْىَتَبَذْت ِهْف َأ ـ ،     اْلِكتَاِب َهْرَٓ األسموب ( وذلؾ لكوف  02) سورة هٓر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
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ؼ باألشخاص ، ٌْ :   القرآىْ هعٍود فًٓ " اإلٓجاز الُهعِجز ". حٓث توجد  الث طرؽ رئٓسة لمتعٓر
 االسـ أوالُكىٓة أوالمقب. 

،ولكف تـ  القرآفوأوؿ الىساء عمِ األرض ٌْ السٓدة حواء ، أـ البشر .ولـ ٓذكر إسـ حواء فْ        
ة. وىوي  اإلشارة إلٍٓا بزوجتً ) زوجً آدـ ( بدوف ذكر إسهٍا صراحة. لكف إسهٍا ذكر فْ السىة الىبٓو
هرأة لوط  ح بىسبٍا إلِ زوجٍا ك هرأة ىوح واو ـ إلِ الك ٓرات هف الىساء بشكؿ لهىْ أو صٓر القرآف الكٓر

هرأة فرعوف ىاؾ صىؼ هف  واو ز وىسوي الهدٓىة ،أـ هوسِ وأختً وفتاة البئر فْ هدٓف ، ٌو هرأة العٓز واو
ـ كهمكة سبأ والتْ ُلرب بٍا اله ؿ فْ رجاحة العقؿ والدٌاء وبراعة  الىساء أشار إلًٓ القرآف الكٓر
ً التصرؼ والحىكة فْ إدارة أهور ههمكتٍا. وكذلؾ تمؾ الهخمصة الوفٓة لزوجٍا والتْ تحهمت هرل

ىاؾ الخائىات كزوجات ىوح ولوط  ـ تطرؽ القرآف  وعجزي بوفاء هىقطر الىظٓر كزوجة ىبْ ا أٓوب ٌو
لزوجات ىبْ ا إبرآٌـ فْ عالقتٍف بً وببعلٍف وأ ر عالقتٍها فْ تحدٓد حٓاتٍف وحٓاة األهة هف 

ىاؾ ىهاذج ك ٓرة هف الىساء فْ عٍد الىبوة، كحهالة الحطب. وىساء ا لىبْ ولـ ٓذكر القرآف بعدٌف . ٌو
ـ هف ٌف بالتحدٓد ولكف وردت أفعالٍف وأسهاء الهقصودات هىٍف فْ التفسٓر وعالقتٍف ببعلٍف  الكٓر
ف وهىٍف  ىاؾ هف لرب بسموكٍا اله ؿ لالهة ه ؿ الهرأة التْ ىقلت  زلٍا و ٌٓر ـ، ٌو وبالىبْ الكٓر

اهات باطمً وفتح الهجاؿ لشوؾ الىاس هف إرتبطت أسهائٍف باألحداث والسموؾ البرئ الذي أدى إلِ إتٍ
 ه ؿ حدٓث اإلفؾ.

 فروض اندراسة :
توجد فروؽ دالة إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فِ التطبٓقٓف القبمِ والبعدى لصالح التطبٓؽ   -0

 البعدى عمِ حب اإلستطالع

ى والتتبعِ فِ ال توجد فروؽ ذات داللة احصائٓة بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فْ التطبٓقٓف البعد -2
 هقٓاس حب اإلستطالع.

 األسالٓب اإلحصائٓة الهستخدهة: 

 تـ تحدٓد األسالٓب اإلحصائٓة الهىاسبة ألٌداؼ الدراسة فْ لوء:

بْ الهستخدـ  ، طبٓعة البٓاىات الهراد هعالجتٍا   أسئمة الدراسة  ، فروض الدراسة ، التصهٓـ التجٓر
 فكاىت األسالٓب اإلحصائٓة كأتْ :

 الٓب اإلحصاء الوصفْ ) الهتوسط واإلىحراؼ العٓاري، الخطأ الهعٓاري(أس -

 حجـ األ ر ، وهعدؿ الكسب. وقٓهة ) ؼ ( -إختبار ) ت( لداللة الفروؽ بٓف الهتوسطات     -
بْ  -2الهىٍج الوصفْ                         -0هىٍج الدراسة:          الهىٍج التجٓر

 
 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 حدود اندراسة :

 انزيُُة: احلدود -0

 84جمسة ( بهعدؿ زهىْ  20أسابٓر بواقر أربر جمسات أسبوعٓا )  2سٓتـ تىفٓذ البرىاهج خالؿ     
دقٓقة     ) حصتٓف هتتالٓتٓف ( لمجمسة الواحدة وتتىوع الجمسات حسب طبٓعة وأحداث كؿ قصً هف 

 القصص القرآىْ.
 احلدود انبشرَة : -2

فْ  فْ الصؼ ال الث الهتوسط بهدارس الخمٓج األٌمٓة لمبىات تمهٓذة ( 04تكوىت عٓىة الدراسة هف ) 
اض فْ الههمكة العربٓة السعودٓة  هدٓىة الٓر

 : احلدود املكاَُة -4
اض،   الههمكة العربًٓ السعودٓة. هدارس الخمٓج األٌمٓة لمبىات ، هدٓىة الٓر

 :  تىقسـ أدوات الدراسة إلِ:  أدوات الدراسة
ـ      ) إعداد أ ( أدوات الهعالجة : الب بْ القائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر رىاهج التدٓر

 الباح ة (
 )  إعداد الباح ة (                                       ب ( أدوات القٓاس : هقٓاس حب اإلستطالع 

 تفسري ويُاقشة انُتائج :
 انتطبُق انُهائً  :) صحة انفروض ( 

 وؿ :شرح وتفسٓر ىتائج الفرض األ 
 إختبار صحة انفرض األول:        

وٓىص الفرض األوؿ عمِ أىً : توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فْ التطبٓؽ 
 البعدى لصالح التطبٓؽ البعدي عمِ هقٓاس حب االستطالع.التطبٓؽ القبمِ و 

التمهٓذات  وهدى اإلىحراؼ  وإلختبار صحة الفرض قاهت الباح ة بحساب الفروؽ بٓف هتوسطات درجات
 الهعٓاري والخطأ الهعٓاري لمفرؽ فْ القٓاسٓٓف القبمْ والبعدي فْ هتغٓر حب اإلستطالع .

 الفروؽ بٓف الهتوسطات (0جدوؿ )
 الخطأ الهعٓارى االىحراؼ الهعٓارى الهتوسط الحسابِ العدد التطبٓؽ حب االستطالع

 البعد األوؿ
 ) الجدة (

 قبمِ
 بعدى

04 
04 

44, 
44,0 

444, 
444, 

44, 
44, 

 البعد ال اىِ
 ) التعقٓد (

 قبمِ
 بعدى

04 
04 

44,2 
84,4 

024,0 
282, 

222, 
402, 

 البعد ال الث
 ) التعارض (

 قبمِ
 بعدى

04 
04 

7244, 
8444,2 

04924, 
47984, 

42840, 
42880, 



 فعالية برنامج قائم على قصص النساء في القرآن الكريم لتنمية التفكير التأملي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية  

 أ/هدى فتحى إبراهيم العبيدي -د./ إيناس فهمي النقيب -ن محمد دسوقيأ.د / شيري

 جايعة بىرسعُد –جمهة كهُة انرتبُة                         732                   (                    0202– أبرَم) –  (43) انعدد

 البعد الرابر
 ) الغهوض (

 قبمِ
 بعدى

04 
04 

224,2 
044,4 

04924, 
28020,0 

42840, 
22707, 

 قبمِ الدرجة الكمٓة
 بعدى

04 
04 

4224,4 
8224,04 

08442,0 
84882,0 

24202, 
44270, 

 

وٓتلح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ القٓاس 
ْ القبمْ والبعدي لصالح القٓاس البعدي فْ أبعاد هتغٓر حب اإلستطالع . ها ٓدؿ عمِ حدوث تحسف ف

ذا ٓدؿ عمِ األ ر اإلٓجابْ لبرىاهج  أبعاد دافر حب اإلستطالع  لدى التمهٓذات بعد تطبٓؽ البرىاهج ٌو
ـ فْ إست ارة دافر حب اإلستطالع لدى التمهٓذات .  قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

 بتت ( ىجد أف الفرض قد تحقؽ حٓث أ 0وبالرجوع إلِ ىتائج التحمٓؿ اإلحصائْ فْ الجدوؿ رقـ )      
ىتائج الهعالجة اإلحصائٓة وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف القٓاسٓٓف  القبمْ والبعدي لِ تمهٓذات 

ْ  244048العٓىة فْ أبعاد حب اإلستطالع حٓث بمغت قٓهة " ت " لمدرجة الكمٓة لمهٍارت  ) ( ٌو
 بٓسوٓؾ سة أجراٌا( . وتتفؽ ىتائج البحث الحالْ هر درا 4440قٓهة دالة إحصائًٓا عىد هستوى ) 

Beswek   قة ادة دافر حب االستطالع طٓر وأكدت عمِ أف هف العواهؿ الهٍهة والهؤ رة فْ ٓز
س، وتىظٓـ الهادة بشكؿ والح بواسطة التعمـ. حٓث تبٓف هف خالؿ الدراسة أف لتىظٓـ الهادة  التدٓر

ادة الدافر لإل  & Beswek ) ستكشاؼوالبراهج الدراسٓة الهقدهة لمتالهٓذ تسٍـ بشكؿ فعاؿ فْ ٓز

Tallmadge , 1971, 456 – 462.) 
بْ  2400وٓتفؽ البحث الحالْ هر دراسة ٌوٓدا هحـر )         ( والتْ ٌدفت لبحث فعالٓة برىاهج تدٓر

لتىهٓة الصراع الهفآٌهْ فْ حب اإلستطالع والدافر الهعرفْ و اإلتجاي ىحو الصراع لدى طالب  
طالب وطالبة ( وقد تبٓف لمباح ة أف تىهٓة الدافر  لحب  442ٓة ) الصؼ األوؿ هف الهرحمة ال اىو 

اإلستطالع  ٓتطمب توافر الك ٓر هف اله ٓرات والتْ تدفر بالطالب إلِ الوصوؿ لمحموؿ حوؿ هشكمة ها 
(  2402بالبحث واإلستكشاؼ. كها تىفؽ ىتائج البحث الحالْ هر هاأشار إلًٓ عاصـ عبد الهجٓد ) 

ىاهج قائـ عمِ حب اإلستطالع لتىهٓة بعض العهمٓات الهعرفٓة وهٍارات التفكٓر فْ دراستً حوؿ بر 
تمهٓذ وتمهٓذي ( وتوصمت الدراسً إلِ أىً:  ٓهكف  24عمِ عٓىة هف تالهٓذ الهرحمة اإلبتدائٓة ) 

ض الطالب إلِ العدٓد هف اله ٓرات التْ تتحدى قدراتً وت ٓر لدًٓ دافر حب اإلستطالع وتمؾ  تعٓر
ت تسعِ إلِ جذب اإلىتباي لدى التالهٓذ وتىهًٓ. ،أكد الباحث عمِ أف الخصائص اله ٓرة لحب اله ٓرا

اإلستطالع قد تتصؿ بخصائص البىٓة الهولوعٓة والهحددات الخارجٓة وطبٓعة الهىبً.  وقد تتصؿ 
 بشخصٓة الفرد ودوافعً وهٓولً  

ي فْ أبعاد حب اإلستطالع ٓرجر إلِ فهها سبؽ ٓتلح أف الفرؽ بٓف القٓاسٓٓف القبمْ والبعد      
بْ وقوة الهىبٍات والهشكالت واله ٓرات الخاصة بالقصص وطبٓعة عرض اله ٓرات  أ ر البرىاهج التدٓر

 فْ البرىاهج وكذلؾ اإلستٓراتٓجٓات اله ٓرة لمفلوؿ والبحث .
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القبمِ والبعدى  ( ىتٓجة اختبار ) ت ( لتولٓح داللة الفروؽ بٓف التطبٓقٓف  2وكها ٓولح الجدوؿ ) 
 فِ حب االستطالع لدى عٓىة البحث

أبعاد حب االستطالع والدرجة 
 الكمٓة

ة قٓهة )ت( الداللة قٓهة )ؼ(  الداللة درجات الحٓر

 24994- ,444 044209 الخبرة
 

79 
 

444, 
444, 

 942,0 ,444 080,092 التعقٓد
 

79 
 

444, 
444, 

 022,24- ,444 224,8 التعارض
- 

79 
 

444, 
444, 

 402,04- ,444 207,02 الغهوض
 

79 
 

444, 
444, 

 048,24- ,024 044,2 الدرجة الكمٓة
 

79 
 

444, 
444, 

ٓتلح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ القٓاس 
"ت" دالة عىد القبمْ والبعدي لصالح القٓاس البعدي  فْ أبعاد هتغٓر حب اإلستطالع .حٓث كاىت قٓهة 

هها ٓدؿ عمِ حدوث تحسف فْ أبعاد حب اإلستطالع  لدى التمهٓذات بعد تطبٓؽ  4440هستوى 
ـ فْ إست ارة  ذا ٓدؿ عمِ حجـ األ ر اإلٓجابْ  لبرىاهج قصص الىساء فْ القرآف الكٓر البرىاهج ٌو

 وتىهٓة دافر حب اإلستطالع لدى التمهٓذات.
 شرح وتفسٓر ىتائج الفرض ال اىْ :

ىص الفرض ال اىْ عمِ أىً : ال ٓوجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فْ وٓ
 التطبٓقٓف البعدى والتتبعِ فِ هقٓاس حب االستطالع .

( ٓولح العدد والهتوسط واالىحراؼ الهعٓارى فِ التطبٓقٓف البعدى  4والجدوؿ رقـ )             
 والتتبعِ لهقٓاس حب اإلستطالع

 االىحراؼ الهعٓارى الهتوسط الحسابْ العدد التطبٓؽ د والدرجة الكمٓةاألبعا

 بعدى الجدة
 تتبعِ

04 
04 

22,900 
23,000 

,3789 
,00000 

 بعدى التعقٓد
 تتبعِ

04 
04 

4444,0 
4444,0 

44444, 
44444, 

 بعدى التعارض
 تتبعِ

04 
04 

8224, 
4444,0 

22272, 
44444, 
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 بعدى الغهوض
 تتبعِ

04 
04 

8444,2 
4444,4 

47984, 
44444, 

 بعدى الدرجة الكمٓة
 تتبعِ

04 
04 

8224,04 
4444,02 

84882,0 
44444, 

ٓتلح هف الجدوؿ السابؽ أىً : التوجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ 
 القٓاس البعدي والتتبعْ فْ بعض أبعاد حب اإلستطالع .هها ٓدؿ عمِ  بات هقدار التحسف فْ أبعاد
ذا ٓدؿ عمِ األ ر اإلٓجابْ لبرىاهج قصص  حب اإلستطالع لدى التمهٓذات بعد تطبٓؽ البرىاهج ٌو
ـ فْ أبعاد حب اإلستطالع. وٓتلح هف الجدوؿ وجود تحسف أك ر فْ أداء  الىساء فْ القرآف الكٓر

عارض التمهٓذات فْ بعد الجدة والدرجة الكمٓة ووجود ىسبة تحسف طفٓفة فْ األبعاد التعقٓد والت
ذا ٓدؿ عمِ حجـ أ ر البرىاهج عمِ التمهٓذات وهدى اإلستفادي هف القصص القرآىْ فْ  والغهوض  ٌو

 تىهٓة دافر حب اإلستطالع لدى التمهٓذات.
( ىجد أف الفرض قد تحقؽ حٓث أ بتت  4وبالرجوع إلِ ىتائج التحمٓؿ اإلحصائْ فْ الجدوؿ رقـ )  

ات داللة إحصائٓة بٓف القٓاسٓٓف  البعدى والتتبعِ لدى ىتائج الهعالجة اإلحصائٓة وجود فروؽ ذ
(  44242تمهٓذات العٓىة فْ أبعاد حب اإلستطالع حٓث بمغت قٓهة " ت " لمدرجة الكمٓة لمهٍارت  )

ْ قٓهة دالة إحصائًٓا عىد هستوى )   ( 4440ٌو
لتولٓح داللة  T-Test  ، وقٓهة اختبار )ت(  قٓهة ؼ( ىتٓجة  0كها ٓولح الجدوؿ التالِ رقـ )  

 الفروؽ بٓف التطبٓقٓف البعدى والتتبعِ عمِ هقٓاس حب االستطالع لدى عٓىة البحث
 الداللة ةدرجات الحري قيمة )ت( الداللة قيمة )ف( األبعاد والدرجة الكلية

 -1,631 000, 22,091 الجدة

- 666,1 

87 

000,36 

 غير دالة ,066

103, 

 887,1 - ,000 686,14 التعقيد

- 887,1 

87 

000,36 

 غير دالة ,086

073, 

 666,1 - ,001 616,12 التعارض

- 666,1 

87 

000,36 

 غير دالة ,066

103, 

 365,3 - ,000 626,76 الغموض

- 365,3 

87 

000,36 

 دالة  ,001

002, 

 505,3 - ,000 663,87 الدرجة الكلية

- 505,3 

87 

000,36 

 دالة  ,001

001, 

د فروؽ دالة إحصائٓا بٓف التطبٓؽ البعدى والتتبعِ فِ هقٓاس حب ٓتلح هف الجدوؿ أىً ال توج
فْ األبعاد الجدة ، التعقٓد ، والتعارض فْ حٓف توجد فروؽ دالة إحصائًٓا فْ بعد الغهوض االستطالع 

 01,والدرجة الكمٓة عىد هستوى 
ت أف تالهٓذ سادارلف اهر لك ٓت ابٓىوتتفؽ ىتائج البحث الحالْ هر ىتائج عدة بحوث سابقً: فقد 

ذ لتالهٓف ابأؾ لر ذفسب اإلستطالع ٓكوف تحصٓمٍـ عالًٓا.  وفر حداعالٓة فْ ت جاـ درٍٓدلف ٓذلا
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وف هدٓستخت وعاولولهداث والألحـ كتشافٍرة اؿ فتطوتع الطالستب افر حدافْ ت جادرلوا اتفعره
رة عساك( . وقد أكدت دراسة   90،  2440دس ،عهحهد فة. ) رلمهعددة هتعدر كهصاـ سٍواح
، سْ دارلالتحصٓؿ والعمهْ ع االطالستب افر ح(  عمِ وجود عالقة إرتباطٓة هوجبة بٓف دا 2444)

ع الطستب اإلفر حف داجبة بٓوٓة هطتباإرعالقة ود جو( عمِ  2449كها أكدت دراسة  هىِ الحهوي )
 والتحصٓؿ الدراسْ بصفة عاهة. 

فْ العدٓد َتبٓو ذلك جمٓا إلستكشاؼ. الع َاأو ٌىاك صمة َ ٓقة بٓو االستطح ة  الباووجدت         
( حٓث  ذكرا أف اإلستكشاؼ هرحمة ٌاهة هف هراحؿ    0884هف الدراسات كدراسة ) بروكفٓمد وهاس، 

التفكٓر التأهمْ حٓث ٓرى أف القبوؿ بالتىاقض ٌوبدآة البحث والذي هف خاللً ٓختبر األفراد طرقأً 
تعاهموف ب ىسجاـ  أك ر هر هفآٌهٍـ وفٍهٍـ لها قد ٓحدث لحٓاتٍـ، كها ٓبدأ جدٓدة هف التفكٓر، ٓو

ختٓار البدائؿ هر اإلىفتاح عمِ  األفراد فْ هحاوالتٍـ إختزاؿ الهوقؼ بهحاولة إرتٓاد اسالٓب جدٓدة ، واو
كتشاؼ طرؽ جدٓدة لمعهؿ، وولر تصورات وهفآٌـ ووسائؿ جدٓدة لتىظٓـ أرائٍـ  هعموهات جدٓدة واو

 ( 04:  0884جدٓدة لمعالـ الخارجْ. ) بروكفٓمد وهاس،  وتوسٓر أفاؽ لرؤٓة
 ثانثا : تىصُات اندراسة :

 فْ لوء ىتائج الدراسة الحالٓة والدراسات السابقة توصْ الباح ة بهآمْ :
  ِاإلٌتهاـ بالقصص القرآىْ وتوظٓفً فْ الهىاٌج الدراسٓة لها فًٓ هف أفكار وأٌداؼ ساهٓة ترق

ـ إعجاز تعمٓهْ وتربوي صالح لكؿ زهاف وهكاف.بالعقوؿ فٍو هىزي عف كؿ   ىقص. فالقرآف الكٓر
  ستخداهً فْ إطالؽ العىاف لمخٓاؿ ة والعقمٓة واو توظٓؼ القصص القرآىْ فْ تىهٓة القدرات الفكٓر

 والتفكٓر واإلبداع الفكري.
  والوحٓد دهج القصص القرآىْ داخؿ سٓاؽ الهىاٌج التعمٓهٓة فٍو دستور األهً األوؿ والهصدر األوؿ

ة الواردة لىا هف ال قافات  لغرس القٓـ واإلتجاٌات اإلٓجابٓة بدال هف البحث والدراسة فْ األفكار البشٓر
 األخرى.

  ـ بأحدا ٍا الهبٍري لجذب التمهٓذات لمتعمـ وتىهٓة دافر حب إستعهاؿ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
تخاذٌف قدوة بدال هف السعْ وراء قصص الخٓاؿ  اإلستطالع هر اإلستفادة هف سٓرة ٌؤالء الىساء واو

 لفتآات هف  قافات أخرى. 

  ة هف خالؿ الهىاٌج الدراسٓة حٓث ـ إلِ المغة اإلىجمٓٓز تفعٓؿ الترجهة الدقٓقة لقصص القرآف الكٓر
تبٓف وهف خالؿ البحث الحالْ وأ ىاء تطبٓقً هدى ال راء المغوي واإلستفادة الغوٓة الالتْ احرزىٍا 

 ىاء البرىاهج هف ترجهة بعض أٓات القراىٓة.التمهٓذات أ 
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 هقترحات الدراسة:

فْ لوء هااسفر عىً البحث الحالْ هف ىتائج ٓهكف تقدٓـ عدد هف البحوث الهقترحة والتْ قد 
 ت رى هٓداف الدراسات التربوٓة :

 ـ فْ تىهٓة القٓـ األخالقٓة واإلجتهاعٓة لدى  برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
 تمهٓذات الهرحمة اإلبتدائٓة

  ـ فْ تىهٓة األىهاط المغوٓة فْ المغة فاعمٓة برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
ة  اإلىجمٓٓز

  وبٓف فْ الهرحمة ـ فْ دافر جب اإلستطالع  لمهٌو فاعمٓة برىاهج قائـ عمِ القصص فْ القرآف الكٓر
 ال اىوٓة.
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 املراجع
 راجع انعربُة :امل
ـ  .1  القرآف الكٓر
ر الطبري )  .2 جاهر البٓاف  -(  :) تفسٓر الطبري 2440 -0020اإلهاـ أبْ جعفر هحهد بف جٓر

عف تأوٓؿ آي القرآف ( ) لبط وتعمٓؽ : هحهود شاكر الحرستاىْ( ) تصحٓح : عمْ عاشور( دار 
ر، بٓروت ، لبىاف.  إحٓاء التراث العربْ لمطباعة والىشر والتوٓز

خ عمِ تىهٓة بعض 2444رآٌـ عبد الفتاح رزؽ ) إب .3 س التآر (  : أ ر إستخداـ القصة فْ تدٓر
ش ، جاهعة  القٓـ لدى طالب الهرحمة اإلعدادٓة، رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة بالعٓر

 قىاة السوٓس

، دار 4 . لساف العرب .ط0000إبف هىظور) أبو الفلؿ جهاؿ الدٓف هحهد بف هكـر بف هىظور(  .4
 صادر ، بٓروت.

ة والتطبٓؽ، 2444إبرآٌـ أحهد الحار ْ ) .5 س العمـو بأسموب حؿ الهشكالت: الىظٓر ( : تدٓر
اض، هكتبة الشقري.  الٓر

خ عمِ تىهٓة بعض 2444إبرآٌـ عبد الفتاح رزؽ )  .6 س التآر (  : أ ر إستخداـ القصة فْ تدٓر
ش ، جاهعة القٓـ لدى طالب الهرحمة اإلعدادٓة، رسالة هاجستٓر   ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة بالعٓر

 قىاة السوٓس
بْ عمِ تىهٓة حب االستطالع لدى 0884أحهد هحهد حسف شبٓب ) .7 ( : أ ر استخداـ برىاهج تدٓر

تالهٓذ الحمقة األولِ هف التعمٓـ االساسْ، رسالة دكتوراي  ٓر هشورة ، كمٓة التربٓة، جاهعة 
ر.  األٌز

ر. ـ ( : سٓك0870التٍاهْ ىقري ) .8  ولوجٓة القصة فْ القرآف، الشركة التوىسٓة لمتوٓز
ـ ) الهىاظرة والجداؿ ( ، دار الىٍلة  0887أهٓف حمهْ )  .9 (: الحوار الفكري فْ القرآف الكٓر

ا. ط  (04)  0اإلسالهٓة ، دهشؽ ، سوٓر

( : تىهٓة التفكٓر الىقدي ، ) ترجهة (   سهٓر عبد المطٓؼ ٌواىة ، 0884بروكفٓمد وهاس )  .11
تٓة لتقدـ الطفولة العربٓة ، العدد الك  .24وٓت، الجهعٓة الكٓو

( :أ ر تعمـ القصص القرآىْ فْ الىسؽ القٓهْ لدى  0882خلٓر هحهد هحهود السٓد )  .11
ؽ.  طالب الهرحمة اإلبتدائٓة، رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة الزقآز

الستطالع، القاٌرة: هكتبة االىجمو ( أ: دافعٓة حب ا2444خٓري الهغازي بدٓر عجاج ) .12
ة.  الهصٓر
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اب  )  .13 ( : قصص وحكآات األطفاؿ وتطبٓقاتٍا العهمٓة ، دار الهسٓرة  2440سهٓر عبد الٌو
ر والطباعة ، األردف .  لمىشر والتوٓز

ا فْ تىهٓة التفكٓر، دار 2442عادؿ أبو العز أحهد سالهة ) .14 س العمـو ودوٌر ( : طرائؽ تدٓر
ر ، القاٌرة. الفكر لمطباعة وا  لىشر والتوٓز

(: أ ر برىاهج قائـ عمِ حب اإلستطالع فْ تىهٓة 2402عاصـ عبد الهجٓد كاهؿ أحهد )  .15
بعض العهمٓات الهعرفٓة وهٍارات التفكٓر لدى تالهٓذ الهرحمً اإلعدادٓة. رسالة هاجستٓر  ٓر 

ة : جاهعة القاٌرة.  هىشورة، هعٍد الدراسات التربٓو

(: حب االستطالع وعالقتً بالتوافؽ لدى عٓٓىة هف تالهٓذ الصؼ 0887) عالء هحهود الشعراوي .16
، ٓىآر، 44ال الث بالحمقة األولِ هف التعمٓـ األساسْ، هجمة كمٓة التربٓة، جاهعة الهىصورة، العدد

 47-0ص

( : دراسة عاهمً لحب االستطالع لدى طالب الهرحمة 0884صالح عطًٓ هحهد عبدالرحهف ) .17
ر.ال اىوٓة، رسالة   دكتوراي  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة األٌز

،  2( : عمـ الىفس التربوي، ط 2440فؤاد عبد المطٓؼ أبوحطب ، وآهاؿ أحهد صادؽ )  .18
ة ، القاٌرة.  هكتبة األىجمو الهصٓر

( :تأ ٓر بعض هصادر الدعـ االجتهاعْ عمِ السموؾ االستكشافْ 2440هراد عمْ عٓسِ ) .19
ة: دراسة هقارىة، رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة كفر لدى اطفاؿ ها قبؿ الهدرس

 الشٓخ

،  04( : دراسات فْ عمـو القرآف ، ط  2440فٍد بف عبدالرحهف بف سمٓهاف الروهْ )  .21
اض، الههمكمة العربٓة السعودٓة   هكتبة الهمؾ فٍد الوطىٓة ، الٓر

هاف هحهد عبد السالـ )  .21 افْ عف األطفاؿ _دراسة هجهوعات (: السموؾ اإلستكش0884كٓر
ة هختمفة ، دراسة دكتوراة  ٓر هىشورة ، كمٓة البىات ، جاهعة عٓف  هتتابعة فْ بٓئات حلآر

 شهس.

ة، 0827هحهد أحهد خمؼ )  .22 ـ ، هكتبة الىٍلة الهصٓر ( : الفف القصصْ فْ القرآف الكٓر
 القاٌرة.

ـ ، دار التفسٓر ،  ( : القصص القرآىْ فْ القرآف 2444هحهد هحهود حجازي )  .23 الكٓر
ؽ هحهد عمْ سالهة )  ـ ( : هىٍج الفرقاف فْ عمـو القرآف ، تحقٓؽ د. هحهد سٓد 2442الزقآز

 أحهد الهسٓر ىٍلة هصر، الطبعة األولِ.

 . دار الشروؽ. القاٌرة.  2(  : القرآف وعمـ الىفس. ط  2442هحهد ع هاف ىجاتْ )  .24
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ف حب االستطالع وكؿ هف التحصٓؿ وهفٍـو الذات ( : العالقة ب2444ٓهحهد عوض عساكري ) .25
واالتجاٌات العمهٓة لدى طمبة الهرحمة االساسٓة، رسالة دكتوراة  ٓر هىشورة ،جاهعة 

 القدس .فمسطٓف.

حب االستطالع وعالقتً بالتفكٓر الىاقد ، رسالة هاجستٓر  ٓر ( ، 4228)  أباقازى : هىِ العبد .26
 كرهة، الههمكة العربٓة السعودٓة.هىشورة ، جاهعة أـ القرى،  هكة اله

(: هكوىات دافر اإلستطالع وعالقتٍا بالتحصٓؿ الدراسْ وهفٍـو  2449هىِ الحهوي: )  .27
ا.  الذات، رسالة دكتوراة  ٓر هىشورة ، جاهعة دهشؽ و سوٓر

قتْ االكتشاؼ الهوجً والعروض العمهٓة 2444هٓرفت صبحْ هختار ) .28 ( : أ ر استخداـ طٓر
س العمـو  عمِ تىهٓة حب االستطالع عىد تالهٓذ الصؼ األوؿ االعدادي، رسالة هاجستٓر فْ تدٓر

  ٓر هىشورة، كمٓة البىات، جاهعة عٓف شهس.

(، "إستخداـ القصص القرآىْ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر  2448ىجاح خالد هحهد الشاعر: )  .29
ٓة ، دهٓاط ، جاهعة ، رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة،  كمٓة الترب لطالب الصؼ األوؿ اإلعدادي" 

 الهىصورة.

( : فاعمٓة الهدخؿ القصصْ فْ تىهٓة بعض الهفآٌـ لطفؿ 2442ىجوى هأهوف رسالف )  .31
اض ، رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة بدهٓاط ، جاهعة الهىصورة.  الٓر

فْ : )  .31 ـ لألطفاؿ والىاشئة ، الٍٓئة الهص 2444ىجواف الغطٓر ة ( القصة فْ القرآف الكٓر ٓر
 العاهة لمكتاب

بٓة لتىهٓة دافر حب االستطالع لدى تالهٓذ 0882ٌاىـ أبو الخٓر الشربٓىْ ) .32 ( :دراسة تجٓر
 الحمقة ال اىٓة هف التعمٓـ األساسْ، رسالة دكتوراي  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة الهىصورة.

س بعض فروع  0880ٌدى عبد الرحهف )  .33 التربٓة ( : إستخداـ القصص الدٓىْ فْ تدٓر
الدٓىٓة اإلسالهٓة وأ ري عمِ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي وعمِ سموكٍـ الدٓىْ ، رسالة 

 هاجستٓر  ٓر هىشورة، كمٓة التربٓة ، جاهعة أسٓوط.
بْ لتىهٓة هٍارات الصراع 2400ٌوٓدا عبد الرحهف عمْ هحـر )  .34 ( : فعالٓة برىاهج تدٓر

هعرفْ واإلتجاي ىحو الصراع لدى طالب الهرحمة ال اىوٓة ، الهفآٌهْ فْ حب اإلستطالع والدافر ال
ر ، القاٌرة.  رسالة دكتوراة  ٓر هىشورة ، كمٓة الدراسات اإلىساىٓة لمبىات ، جاهعة األٌز

(، التفاعؿ بٓف أسالٓب التجكـ التعمٓهْ 2442وفاء صالح الدٓف إبرآٌـ الدسوقْ:)  .35
ات حب اإلستطالع وأ رة عمِ تىهٓة هٍار  ات التعاهؿ هر شبكة اإلىترىت. الهؤتهر العمهْ وهستٓو

 األوؿ، كمٓة التربٓة الىوعٓة، جاهعة الهىصورة.
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