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تنمية مستوى بعض ميارات المغة العربية حفظ القرآن الكريم في  أثر
 لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوك من وجية نظرىم

*د/ زعل بن شالل العنزي   
 

 الممخص:
حفظ القرآن الكريم في تنمية مستوى بعض ميارات  ىدفت الدراسة بيان أثر

، المغة العربية لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوك من وجية نظرىم
واستخدمت المنيج الوصفي، واعتمدت عمى االستبانة في جمع البيانات، 

القراءة اإلبداعية، وطبقت  –التحدث  –واقتصرت الدراسة عمى ميارات )االستماع 
( طالبًا وطالبة من طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوك، تم ٜٓٔعمى عينة بمغت )

التعميمي لألسرة(، وأسفرت  المستوى –التخصص  –توزيعيم وفق متغيرات )النوع 
النتائج عن أن لحفظ القرآن الكريم أثرًا كبيرًا في تنمية ميارات المغة العربية 
موضوع الدراسة، كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة 

تعزى لمتغير النوع، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  ةالدراس
سة تعزى لمتغير التخصص لصالح طالب التخصص األدبي، وكذلك عينة الدرا

وجود فروق تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألسرة لصالح األسرة ذات المستوى 
التعميمي العالي، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات منيا: ضرورة 

الكريم حث الطالب في جميع المراحل التعميمية المختمفة عمى حفظ القرآن 
والمراجعة المستمرة لو وتقديم التعزيزات المادية والمعنوية المسيمة في ذلك ليم، 
ضرورة الكشف المبكر عن الطالب الذين لدييم مشكالت صحية تتعمق باالستماع 
أو التحدث والعمل عمى عالجيا من خالل برامج الكشف المبكر والمتابعة 

أىيل معممي القرآن الكريم بما يمكنيم تدريب وت المستمرة لحالة الطالب الصحية،
من التعامل مع الحاالت واالستعدادات المختمفة لمطالب من جية، ويمكنيم من 

 اكتساب الميارات المتطمبة لتحفيظ القرآن الكريم من جية أخرى.
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The Effect of Memorizing the Holy Quran on Developing 

some Arabic Language Skills Level among Secondary 

Stage Students in Tabuk City from their Viewpoints 

ABSTRACT: 
The present study aimed at demonstrating the effect of 

memorizing the Holy Quran on developing some Arabic 

language skills level among secondary stage students in Tabuk 

from their viewpoints. The study made use of the descriptive 

method, and utilized a questionnaire for data collection.  The 

study was delimited to the skills of (listening - speaking - 

creative reading), and  was administered to the participants 

(totaling 910 male and female secondary school students in 

Tabuk city) who were categorized in the light of (gender - 

specialization - family educational level). The results of the 

study revealed that the memorization of the Holy Qur'an has a 

great effect on the development of Arabic language skills, and 

there were no statistically significant differences in the study 

participants responses attributed to the gender variable, while 

there were statistically significant differences in the study 

participants responses due to the specialization variable in favor 

of the art specialization students.  There were statistically 

significant differences attributed to the educational level of the 

family variable in favor of the family with a higher educational 

level. In the light of the results attained the study suggested 

encouraging students at all different educational levels to 

memorize and continuously review the Holy Quran and 

providing the material and moral support that contribute to their 

success. The study also recommended early detection of students 

who have health problems related to listening or speaking and 

working hard to treat them early and training and qualifying the 

teachers of the Holy Quran to enable them to deal with the 

different situations and preparations which enables their students 

to acquire the skills required for memorizing the  Holy Quran. 
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 المقدمة:
يعد القرآن الكريم مصدرًا رئيسيًا لمتربية بصفة عامة والتربية اإلسالمية 
بصفة خاصة، فيو يشمل العديد من المبادئ واألسس التربوية في مختمف 
مجاالت التربية ومراحميا، ولو الكثير من اآلثار اإليجابية سواء عمى من يحفظو 

 .أو يتدبره أو يتموه ويعمل بما جاء بو
قرآن الكريم أثر تربوي واضح عمى سموك اإلنساِن، فالمؤمنون الصادقون ممف

الذين يخشون ربيم تقشعر جمودىم ثم تمين جمودىم وقموبيم عند تالوة القرآن 
-الكريم، لقد أورد ابن ىشام في السيرة النبوية في قصة إسالم عمر بن الخطاب 

كانت معيا، فرفضت  أنو طمب من أختو إعطاءه الصحيفة التي -رضى ا عنو
أختو فاطمة بنت الخطاب ـ رضي ا عنيا ـ إعطاءه حتى يتطّير، وقالت: "إنو ال 
يمسيا إاّل الطاىر". فقام عمر فاغتسل، فأعطتو الصحيفة، وفييا " طو " فقرأىا، 

ىـ، ٕٚٗٔ)ابن ىشام،  ًا، قال: "ما أحسن ىذا الكالم وأكرمو!"سطر فمما قرأ منيا 
ٕٔٙ). 

عمى عدم إعطاِء  –رضي ا عنيا  –مة بنت الخطاب إن حرص فاط
عمر ابن الخطاب الصحيفة التي كان مكتوٌب فييا آياٌت من سورة "طو" إال بعد 

ـ ليو دليٌل عمى تعظيِم كالِم ا ـ تعالى ـ وتأدب مع  رضى ا عنواغتسال عمرـ 
أن  –عز وجل  –آياتو المكتوبة وىكذا ينبغي أن يكون حال كل من يتمو كالم ا 

يكون في حالة تأدب تام حتى يتأثر بكالم ا ـ عز وجل ـ  فإن من عالمات التأثر 
بالقرآن الكريم زيادَة اإليمان والتوكل عمى ا وحده، وىذا التأثير التربوي عمى 

إنما ىو نتيجة االلتزام بتطبيق آداب تالوة القرآن الكريم وسماعو  ،القمب والعقل
 (.ٗه، ٖٓٗٔ)القحطاني، 

عمى تمقي القرآن الكريم من  –رضي ا عنيم  -وقد حرص الصحابة 
ذا التبس عمييم فيم آية من  - صمى ا عميو وسمم-رسول ا  وحفظو وفيمو، وا 

–القوة بالرمي في قولو -صمى ا عميو وسمم-آياتو سألوه عنيا، ومن ذلك تفسير 
من قوة(، وفي صحيح كتب السنة من )أو أعدوا ليم ما استطعتم -سبحانو وتعالي

يتناقمون معاني  –رضي ا عنيم  –ذلك شيء كثير، وىكذا استمر الصحابة 
القرآن وتفسير بعض آياتو عمى تفاوت بينيم، لتفاوت قدرتيم عمى الفيم، وتفاوت 
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، وتناقل عنيم ذلك تالميذىم من - صمى ا عميو وسمم-مالزمتيم لرسول ا 
 .(ٔٔ، ٕٚٓٓ )سعد،التابعين 

ومن  –صمى ا عميو وسمم  –ويرى الباحث أنو ال شك في أن حرص النبي 
بعده الصحابة والتابعين عمى القرآن الكريم كمصدر منظم لحركة اإلنسان في 
الكون من جية، ومؤثر إيجابي في حياة الفرد العممية والعممية من جية أخرى، 

القرآن الكريم وعالقتو ببعض أمر واضح، ومن ىنا تأتي أىمية دراسة حفظ 
تعد المغة أساًسا ميمًا لمحياة حيث المتغيرات األخرى، ومنيا ميارات المغة العربية، 

االجتماعية، وضرورة من أىم ضروراتيا؛ فيي أساس لوجود التواصل في ىذه 
الحياة، وأساس لتوحيد سبل التعايش فييا، وىي وسيمة اإلنسان لمتعبير عن حاجاتو 

رضاء غريزة االجتماع لديو.ورغباتو   ومواقفو، وطريقو إلى تصريف شئون عيشو، وا 
كما تعد المغة وعاء لمفكر ووسيمة لمتعبير عن الذات واألفكار ووسيمة لمتواصل 

التي ىي فن من أىم  -فإن القراءة  ،فروع المغة العربية جميعالرغم من أىمية بو 
ذي تبنى عميو سائر فروع النشاط تعد األساس ال  -فنون المغة العربية ومياراتيا

 .(ٕٓٔم، ٖٕٔٓ )نيابة،المغوي من حديث واستماع وكتابة 
وتبرز أىمية المغة في مجال التربية؛ كونيا أداة التعمم والتعميم، فيي الوسيمة 
الرئيسة في تحصيل المعارف والسيطرة عمييا، فما من أمة خطَّت في مضامير 

تيا في شتى الفروع من نحو وتعبير، فإذا كان التقدم الحضاري إال وقد اعتنت بمغ
فإنَّو أشد انطباًقا عمى المغة العربية عن  ،ىذا الحكم ينطبق عمى المغة بشكل عام

غيرىا من المغات؛ ألنَّيا لغة القرآن الكريم الذي أعطاىا الشأن العظيم والموقع 
 (.ٜ، ٖٕٔٓ)عون المتفرد وميَّزىا عن سائر المغات 

كونيا أىم الوسائل لدراسة من تكمن أىمية المغة العربية نو يضيف الباحث أو 
بقية المواد، والتفوق فييا ينعكس باإليجاب عمى بقية المواد الدراسية األخرى، من 

 حيث الفيم واالستيعاب؛ مما يسيم في زيادة الثروة المغوية لدى التالميذ. 
والقراءة، والكتابة، ولمغة العربية ميارات متعددة منيا: االستماع، والكالم، 

وتعد القراءة إحدى ميارات المغة التي أشار القران الكريم إلى أىميتيا في أول اية 
نزلت عمى سيدنا محمد )صمى ا عميو والو وسمم( وفي أول أمر إليي وجو لو 

( اْقَرْأ ٕ)( َخَمَق اإِلنَساَن ِمْن َعَمٍق ٔفقال جل شأنو: ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق )
)سورة العمق،  ( َعمََّم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَمْم﴾ٗ( الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم )َٖوَربَُّك اأَلْكَرُم )



9109/ أكتوبر 3ج–العموم التربوية/ العدد الرابع   

 

 

  

297 

فيي غذاء العقل والروح، ونافذتنا نحو العالم، وىي من أىم وسائل ( ٘ –ٔاآليات: 
ارف اإلنسانية كسب المعرفة وتنميتيا إذ تمكن اإلنسان من االتصال المباشر بالمع

في حاضرىا وماضييا، وستظل أىم وسيمة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين 
وأفكارىم، زيادة عمى أثرىا البالغ في تكوين الشخصية اإلنسانية بإبعادىا المختمفة، 
فمن خالليا يستطيع اإلنسان االطالع عمى ما يجري حولو من مناشط حياتية، 

ريخ أمتو المخزون في بطون الكتب وأميات ومن طريقيا يتعرف اإلنسان عمى تا
 ( ٕٛ، ٖٕٔٓ)إسماعيل، المراجع. 
أمام التزايد المستمر لممعرفة، وما يفرزه الواقع من تحديات يرى الباحث أنو و 

ومشكالت حقيقية، تبرز أىمية تنمية ميارات المغة العربية، وتوظيفيا في معالجة 
مية إدخال أساليب تمكن المتعممين المعمومات، ميما كان نوعيا. من ىنا تأتي أى
 من التكيف مع التغيرات، ومواجية التحديات.

ُتعد القراءة واحدة من أىم الميارات المغوية األربع، وليا جانبان: الجانب و 
مى أشكال الحروف، وأصواتيا، والقدرة عمى تشكيل الكممات عاآللي: وىو التعرف 

مادة المقروءة. وال يمكن بحال من والجمل. وجانب حركي ذىني يؤدي إلى فيم ال
نَّ القراءة تفقد داللتيا إاألحوال أْن يفصل بين ىذين الجانبين اآللي واإلدراكي؛ إْذ 

وأىميتيا إذا اعترى أي جانب منيا الوىن، والضعف. فالقراءة تصبح ببغاوية إذا لم 
قراءة إذا لم  يكن القارئ قادًرا عمى فيم واستيعاب ما يقرأ، وال يمكن أْن تكون ىناك

يكن قادًرا عمى ترجمة ما تقع عميو عيناه إلى أصوات مسموعة لمحروف، والجمل، 
والكممات، وىنا يمتقي كال الجانبان اإلدراكي واآللي لتكون ىناك قراءة بالمعنى 

كانت القراءة  ذاالدقيق. وينطبق ذلك عمى نوعي القراءة الجيرية والصامتة، فإ
ب الصوتي واإلدراكي مًعا، فإنَّ القراءة الصامتة تحتاج الجيرية تحتاج إلى الجان

، ٕٙٓٓ)عبد الحميد، إلى القدرة عمى ترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعاٍن. 
ٔٚ.) 

وُتعد القراءة اإلبداعية من األىداف التي تسعى األنظمة التعميمية في العالم 
إلدراك والقدرة عمى الفيم إلى إكسابيا لممتعممين لترتقي بيم إلى درجة الوعي وا

الدقيق لممقروء، واإلفادة منو في حل المشكالت وتطوير اإلبداع والتحقق والتدبر 
والتفاعل مع المقروء تفاعاًل إيجابيًا بناًء مما يؤدي إلى فيم أفضل لممقروء. 

 (ٖأ، ٕٙٓٓ)السميتي، 
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ثق ارتباط، وترتبط ميارات القراءة اإلبداعية بالتفكير في مستوياتو العميا أو 
وخصوصًا في الجانب اإلبداعي، وبمكوناتو من حيث الطالقة، وىي التدفق 
والسالسة في األفكار، وتدفق المعاني المتجددة في الذىن في أثناء القراءة، والقدرة 
عمى استحضار األفكار والكممات المتجددة في زمن محدد وموضوع معين. وترتبط 

قدرة الفرد عمى التنوع في التفكير، وتغيير مساراتو  القراءة اإلبداعية بالمرونة، وىي
لمتكيف مع المواقف المختمفة، كذلك ترتبط ميارات القراءة اإلبداعية باألصالة، 
وتعني قدرة الفرد عمى التوصل إلى أفكار غير شائعة ومختمفة ونادرة، مع تميزىا 

 .  (ٕٖ، ٕٗٓٓ)قناوي، بالجدة 
راءة اإلبداعية في تطوير قدرة الطالب؛ تتضح أىمية القيرى الباحث أنو و 

ليصبحوا ُقّراًء ناضجين، ومفكرين ناقدين، يمتازون بالحيوية والنشاط، والتنظيم 
الذاتي واالستقاللية في التفكير، وتوجيو الذات في أثناء القراءة، والقدرة عمى 

ورات مناقشة ما يقرؤونو، وتفسيره وتحميمو، والنيوض بمسئولياتيم، ومواكبة التط
الحديثة، والمشاركة بصورة إيجابية في حل مشكالت مجتمعيم وقضاياىم، 

 واالنطالق نحو العمل واإلبداع.  
وربط موضوعات القراءة بالتفكير اإلبداعي واالىتمام بتنمية مياراتيا لدى 
الطمبة لو أىمية نظرًا لما تقدمو القراءة اإلبداعية من تدريب الطمبة عمى حل 

د راك العالقات بين أفكار النص، ومزج األفكار بخبراتيم السابقة، المشكالت، وا 
ضافة أفكار جديدة لمنص   (.ٚ٘، ٕٗٓٓ)محمد، وا 

"ركن أساسي في  مااالستماع من كونيو  تي التحدثوتأتي أىمية تدريس ميار 
من االىتمام في  االتفاعل في مواقف التواصل الكالمي، لذلك من الميم أن يأخذ

ن إفي حياة المتعمم وتعميمو، حيث  ماة ما يتناسب مع أىميتيبرامج تعميم المغ
االستماع من خالل ميارتي التحدث و الطالب يمكن أن يصبحوا أكثر وعيًا ب

من خالل مواقع التواصل ىاتين الميارتين تعميميم متى وكيف يستخدمون 
 تيناالستماع كميار التحدث و االجتماعي "يوتيوب" وىو ما يؤكد ضرورة تعميم 

من مكونات إذا تم التدريب عمييا بشكل جيد، وفي بيئة تعممية مناسبة  انتألفت
بشكل تمقائي في الزمان  المتعمم جزءًا أصياًل من السموك يقوم بو انا تصبحمفإني

 (.ٕٓ، ٕٙٓٓ)مدكور،  المناسب وبالكيفية المناسبة
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 مشكمة الدراسة:
ميما كان نوعيا أو مستوى  تعد تنمية الميارات المغوية ىدفًا رئيسيًا لمتعميم

المتعمم فييا؛ وتشتد الحاجة إليو مع التقدم التكنولوجي والمعموماتي، ال سيما ونحن 
نعيش في مجتمع المعرفة الذي يتطمب طالبًا ممتمكًا لميارات المغة العربية ومتمكنًا 

م( بأن طبيعة العصر والثورة ٕٗٔٓ) منيا، وىذا ما أكدتو دراسة األعور
تية والتقدم العممي والتكنولوجي الكبير في معظم الحياة تتطمب ذلك، وعمى المعموما

الرغم من أىمية ىذا األمر إال أن الواقع يشيد ضعًفا واضًحا في مستويات الطالب 
في جميع مراحل التعميم العام في ميارات المغة العربية وىذا ما أكدتو الدراسات 

م(، والعذيقي ٕٗٓٓدراسة راشد )التي ُأجريت في ميارات الفيم القرائي ك
(، إضافة إلى قصور األساليب التي يستخدميا ٕٕٔٓم(، والشيري )ٜٕٓٓ)

المعممون في تنمية ميارات المغة العربية كما أظيرت نتائج دراسة الحارثي 
م(، وبتتبع الدراسات السابقة يتضح أن الضعف في مستويات الطالب في ٕٗٔٓ)

ر في أساليب تنميتيا من قبل المعممين من شأنو ميارات المغة العربية والقصو 
 التأثير عمى مستوى تطورىا لدى الطالب في مراحل التعميم المتعددة. 

استنادًا إلى توصيات البحوث والدراسات التي دعت إلى إلقاء المزيد من و 
 االىتمام بميارات القراءة اإلبداعية، وتبني الممارسات التربوية الحديثة لتنميتيا،

قويم الكتب المدرسية في ضوئيا ومن ىذه الدراسات دراسة إيمان وت
 .م(ٕٓٔٓم(، ودراسة الحميد)ٜٕٓٓىـ(، ودراسة أبو عكر)ٖٓٗٔالبراوي)

وبجانب ما سبق حرص الباحث عمى حضور بعض حصص القرآن الكريم 
لدى طالبات المرحمة الثانوية، وكان مما الحظو وجود مستوى ضعيف في ميارات 

بية من قبل كثير من الطالبات عدا بعضين ممن لديين مستوى مرتفع المغة العر 
في حفظ القرآن الكريم، ومما أكد مالحظة الباحث أنيا جاءت متوافقة مع ما صرح 
بو بعض معممات المغة العربية ومعممات القرآن الكريم بالمرحمة نفسيا عندما 

 سألين عن مستوى طالباتين في بعض ميارات المغة العربية.
وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في ضعف مستوى الطالب 
في ميارات المغة العربية بصفة عامة وفي ميارات التحدث واالستماع والقراءة 
اإلبداعية بصفة خاصة، ىذا من جية ومن جية أخرى تبدو الحاجة ماسة 

المختمفة لدى  لتوظيف القرآن الكريم حفظًا وفيمًا وتدبرًا في تنمية الميارات
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الطالب، ومن ىنا تأتي ىذه الدراسة محاولة بيان أثر حفظ القرآن الكريم عمى 
 القراءة اإلبداعية(. –التحدث  –تنمية  بعض ميارات المغة العربية )االستماع 

 أسئمة الدراسة:
مستوى طالب المرحمة الثانوية تنمية ما مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  .ٔ

 ماع؟في ميارة االست
مستوى طالب المرحمة الثانوية تنمية ما مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  .ٕ

 في ميارة التحدث؟
مستوى طالب المرحمة الثانوية  تنمية ما مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى .ٖ

 في ميارة القراءة اإلبداعية؟
أدبي/  –إناث/ التخصص "عممي  -ما مدى تأثير متغيرات )النوع "ذكور  .ٗ

أمية"( في رؤية  –تعميم متوسط  –وى التعميمي لألسرة "تعميم عالي المست
مستوى طالب تنمية تأثير حفظ القرآن الكريم عمى عينة الدراسة لمدى 

 مغة العربية؟المرحمة الثانوية في ميارة ال
 ىدفت الدراسة تعرف ما يمي: أىداف الدراسة:

المرحمة الثانوية في مستوى طالب تنمية مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  .ٔ
 .ميارة االستماع

مستوى طالب المرحمة الثانوية في تنمية مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  .ٕ
 .ميارة التحدث

مستوى طالب المرحمة الثانوية في تنمية مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  .ٖ
 .ميارة القراءة اإلبداعية

أدبي/  –صص "عممي إناث/ التخ -مدى تأثير متغيرات )النوع "ذكور  .ٗ
أمية"( في رؤية  –تعميم متوسط  –المستوى التعميمي لألسرة "تعميم عالي 

مستوى طالب تنمية تأثير حفظ القرآن الكريم عمى عينة الدراسة لمدى 
 مغة العربية.المرحمة الثانوية في ميارة ال

 تنطمق أىمية الدراسة من عدة اعتبارات يمكن إيجازىا فيما أىمية الدراسة:
 يمي:
 أىمية القرآن الكريم في حد ذاتو والحاجة الماسة لمزيد من الدراسات حولو. .ٔ
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أىمية ميارات المغة العربية والحاجة لتنميتيا في ظل الثورة المعرفة  .ٕ
 والتكنولوجية المتسارعة.

مناداة العديد من الدراسات والمؤتمرات بضرورة إجراء المزيد من الدراسات  .ٖ
 ية من حيث واقعيا وسبل تنميتيا.حول ميارات المغة العرب

إفادة طالب المرحمة الثانوية أنفسيم بما تسفر عنو من نتائج تطور من  .ٗ
 مستوى مياراتيم المغوية.

إفادة معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية بما تسفر عنو من نتائج قد تسيم  .٘
 في تطوير ممارساتيم التدريسية.

ج بالمرحمة الثانوية بما تسفر عنو من إفادة مسئولي تخطيط وتطوير المناى .ٙ
 نتائج تفيدىم في عمميات التخطيط والتطوير.

إفادة الباحثين الميتمين بالمجال بإتاحة الفرصة أماميم لإلجراء دراسات أخرى  .ٚ
 مماثمة.

 حدود الدراسة:
أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارات المغة العربية  الحدود الموضوعية: .ٔ

باعتبارىا أبرز  القراءة اإلبداعية( –االستماع  –لتحدث المتمثمة في )ا
 .الميارات التي ظير فييا ضعف لدى الطالبات بالمرحمة الثانوية

 المرحمة الثانويةالصف الثالث بعينة من طالب وطالبات  الحدود البشرية: .ٕ
باعتبارىن في نياية المرحمة ومن األىمية أن يكون لديين مستوى مرتفع في 

 .مغة العربيةميارات ال
 مدينة تبوك بالمممكة العربية السعودية. الحدود المكانية: .ٖ
 م.ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالعام الدراسة  الحدود الزمانية: .ٗ

 مصطمحات الدراسة:
القراءة اإلبداعية:" بأنيا  (ٔٔم، ٜٕٓٓ)عرف أبو عكر القراءة اإلبداعية: .0

لمتفكير الخيالي  عممية تفاعل القارئ مع النص المقروء بإدراكو لممثيرات المحفزة
الموجود في ىذه المواد القرائية، وىذه المثيرات ربما تكون عمى شكل مشكالت 
 يحس بيا القارئ، أو أفكار وطرائق جديدة لمتعبير عنيا، والقدرة عمى تبريرييا.
وتعرف إجرائيا بأنيا عممية عقمية عميا، تتجاوز فيم القارئ واستيعابو النص إلى 

ط ما وراء الكممات من أفكار، ومضامين، توضيح العالقات التعمق فيو، واستنبا
بينيا، وطرح البدائل والمقترحات، والوصول إلى أفكار واستنتاجات جديدة، 
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وتفسير المواقف الغامضة من قبل التمميذة من خالل ميارات )الطالقة المرونة، 
 واألصالة والتفاصيل(.

ى ما يتممكو الفرد من قدرات مد (ٜٜٙٔ)جاب ا، يعرفيا  ميارة االستماع:  .9
 معرفية، ومدى ما يقوم بو من نشاط عقمي، يتصل بالتذكر والفيم، والتحميل

عرفيا ي، واالستنتاج والنقد والتقويم عند التعامل مع النص المسموع. و والتفسير
األصوات الصادرة قدرة طالبات المرحمة الثانوية عمى استقبال الباحث بأنيا: 
عارتيا اىتمامًا كبيرًا، لفيميا وتفسيرىا وتقويميا.  بوضوحعن المتحدث   وا 

بأنو األداء المغوي الذي  التحدث (ٜٕٓٓيعرف الياشمي ) ميارة التحدث:  .3
تستخدمو الطالبة في درس المحادثة، ومن مجاالتيا: األنماط والتراكيب المغوية، 
ث المضمون المغوي، األصوات المغوية، القواعد المغوية، شخصية المتحد

ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو قدرة الطالبات عمى التعبير المغوي الجيد وآدابو. 
 أثناء مواقف التحدث مع اآلخرين سواء داخل المدرسة أم خارجيا.

 اإلطار النظري ويشمل:
 المحور األول: إطار نظري موجز عن القرآن الكريم من حيث المفيوم واألىمية.

 مفيوم القرآن الكريم وأىميتو:
ىو كالم ا المعجز المنزل عمى رسولو المكتوب في المصاحف  القرآن الكريم:

 .(ٕٔم، ٜٜٙٔ)الصالح، المنقول بالتواتر والمتعبد بتالوتو. 
يعد القرآن الكريم مصدر المعرفة األول لجميع العموم اإلسالمية و منيا عمم و 

فر لغيرىا من عموم التربية اإلسالمية مما يعني توفر معارف لتمك العموم ال يتو 
وقد ذىب ابن تيمية إلى القول بأن  ،قامت عمى مناىج تقتصر عمى الحس والعقل

أكمل األمم عمما ىو ما كان عمما مأخوذا بالطرق الحسية والعقمية والخبرية وأن 
)ابن أي استبعاد لواحد من ىذه الثالثة يؤدي إلى نقص في العموم لدى تمك األمة 

فالتربية اإلسالمية تستقي مفاىيميا وحقائقيا  (ٜٚٔ ٔىـ، جٜٜٖٔتيمية، 
ومضامينيا ومحتواىا من القرآن الكريم فيو مصدر لممعرفة فيما يتعمق بالتنظير 

كذلك محتوى المنيج يات المطروحة في ميدان التربية و التربوي واآلراء والنظر 
في  وقد كان لمقرآن أشد األثر (ٖٔٓىـ، ٕٕٗٔ)المحيميد، المدرسي ونحو ذلك. 

صحابتو من بعده وقد قالت عائشة نفس الرسول صمى ا عميو وسمم و تربية 
)مسمم، د.ت، "  صمى ا عميو وسمم كان القرآنرضي ا عنيا " فإن خمق نبي ا
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وأما صحابتو فقد طبقوا القرآن بعد أن تعمموه حيث ورد عن ابن مسعود  (ٕٔ٘ ٔج
آيات حتى نعرف أمرىا و نيييا ر رضي ا عنو قولو " كنا ال نجاوز عش

 (.ٖٗٔ، ٕج ٜٛٙٔ)ابن قدامو، أحكاميا " و 
والمجتمع، أّن ا قد أخذ القرآن وفضمو عمى الفرد ومما يدّل عمى أىمية تعميم 

العيد والميثاق عمى كّل أمة أنزل عمييا كتابًا أن تتعّممو وُتعّممو، وال تكتم منو شيئًا 
ْذ َأَخَذ اُ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب أو تقّصر في نشره وتبميغو، قال  تعالى: }َواِ 

 .(ٚٛٔسورة آل عمران، اآلية: ) َلتَُبيُِّننَُّو ِلمنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُو{
كما أّنو ال غنى لممسمم عن مصاحبة القرآن وتالوتو، فالتالوة عبادة يتقرب بيا العبد 

}ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُموَن ِكَتاَب منو يتموه، قال تعالى: يكتب لو أجره عمى كّل حرف ربو، إلى 
اَلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُىْم ِسرًَّا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر{ )سورة  اِ َوَأَقاُموا الصَّ

 .(ٜٕفاطر، اآلية: 
جتمع قوٌم في )ما اوفي الحديث الصحيح عنو صمى ا عميو وسمم أّنو قال: 

نزلت عمييم السكينة، وغشيتيم ا ويتدارسونو بينيم إال بيٍت من بيوت ا يتمون كتاب 
عنده، ومن بطأ بو عممو لم يسرع بو المالئكة، وذكرىم ا فيمن وحّفتيم الرحمة، 

 .(ٕٗٚٓ، ص ٜٜٕٙ، رقم ٗ)مسمم، د.ت، ج (نسبو
 المغة العربية موضوع الدراسة. المحور الثاني: اإلطار المفاىيمي لبعض ميارات

 مفيوم ميارة االستماع:
ميارة االستماع عمى أنيا مجموعة ( ٕٕ٘، ٕٓٔٓ) عرف أبو زيتون وعميوات

ميارات تحتوي الوعي واالنتباه لألصوات واالستجابة والعمل عمى التمييز السمعي 
 والتعرف عمى الكممات والقدرة عمى تحديدىا وفيميا.

فقد عرف ميارة االستماع عمى أنيا ميارة  (ٓٔٓٔ، ٕٕٔٓ) أما مزيد
غوية التي تحتاج إلى تفاعل مع المتكمم ومن الممكن أن يتم وجيًا ماالستقبال ال

لوجو من خالل حوارات وندوات ومحادثات، وال يعتمد دور ميارة االستماع عمى 
 الناحية التعميمية بل إنيا تمتد لتأثر وتتشكل من خالل الحياة اليومية.

ميارة االستماع عمى أنيا مجموعة  (Shepherd et al,2010,p1)عرف و 
من المعان المرتبطة، منيا خصائص النشاط المعقد الذي يحتاج لفترة من التدريب 
المقصود والممارسة المنظمة حيث يعمل بطريقة سميمة ومالئمة، وبالعادة يكون 

 ليذا النشاط وظيفة مفيدة وفعالة.
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ت االستماع تعبر عن القدرة عمى استقبال المثيرات ويرى الباحث أن ميارا
الصوتية بوضوح وتركيز انتباه، وفيم لممعاني المقصودة التي تحمميا المادة 

 المسموعة.
 أساسيات تعمم ميارة االستماع:

بعض األساسيات المتبعة في تعمم ميارة  (ٜ٘، ٛ٘، ٕٔٔٓ) ذكر السممي
 االستماع والمتمثمة بالتالي:

معمم أن يكون قدوة حسنة في االستماع، ال يقاطع حديث طالب يجب عمى ال .ٔ
 وال يسحر من طريقة حديثة.

االتساق والتنظيم في تطبيق ميارة االستماع، والعمل عمى توفير جميع  .ٕ
الجوانب الداعمة ليا من تخطيط مسبق فعشوائية وقمة تنظيم العمل تؤدي إلى 

 تقميل شأن العممية وتقميل اليدف المرجو منيا.
عمى المعمم أن يجد مواضيع ونصوص تتوافق مع خبرة التالميذ، ويجعل منيا  .ٖ

 مادة ممتعة تعمل عمى جذبيم و تكرار طمبيم.
عمى المعمم أن يوفر البيئة المالئمة لالستماع كعزل مصادر التشتيت أو  .ٗ

وضع الطالب في أماكن مغمقة أو من الممكن أن يستخدم المعمم أدوات 
 بر الصوت والمسجل.مختمفة كالمذياع ومك

يجب أن يتنوع نوع االتصال وأن ال يقتصر عمى المعمم والطالب بل يجب أن  .٘
 يتم بين الطالب أنفسيم.

عمى المعمم توضيح الميارات الرئيسية والثانوية خالل دروس االستماع التي  .ٙ
 يعمل عمى إكسابيا لمطالب.

القوي لدى ويضيف الباحث أنو بجانب ما سبق من األىمية توافر الحافز 
الطالب من خالل إدراكيم أىمية ميارات االستماع بجانب خموىم من معوقات 

 االستماع سواء الصحية أو البيئية المحيطة بيم.
ربط المضمون المقبول بالخبرات كما يرى الباحث أنو من األىمية 

الشخصية: ويمكن تسميتو بالتكامل بين الخبرات)خبرات المتكمم، خبرات المستمع( 
عد الفيم واستيعاب الكالم المسموع وبعد تحميمو ونقده يكون لدى المستمع ثالث فب

أن ، خيارات: أن تكون المعمومة جديدة وبذلك تكون إضافة إلى مخزونو العممي
أن ، تكون عبارة أن تأكيد لمعمومة متواجدة ضمن خبرتو، بالتالي ال تكون إضافة
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ن بين أمرين: إما االقتناع بيا أو تكون معاكسو لما يعرفو وفي ىذه الحالة يكو 
 رفضيا.

 تنمية االستماع وعناصره:
يتم االستماع من خالل العديد من العناصر التي تتحد وتتجمع وتعمل عمى 
توفير استماع واضح وجيد وفعال، ولكي تنجح عممية االستماع البد من تنمية 

( ٕٛ، ٕٔٓٓ) ةميارة االستماع والعمل عمى تطوير عناصرىا، ىذا ما ذكره البج
 في دراستو والذي يمكن تمخيصو كالتالي:

: يجب أن تكون األذن سميمة، وفي بعض الحاالت يطمب (Ear)األذن .ٔ
 المستمع التكرار من القارئ أو المتحدث من الممكن رفع صوت المتحدث.

: وتعني المقدرة العقمية لمفرد والمعرفة المغوية، لذا يجب أن (Brain)العقل .ٕ
 شروط التالية:تتواجد فيو ال

 .أن تكون الكممة المسموعة من ضمن المخزون المغوي الذي يمتمكو 
 .أن تتضمن الكممات المسموعة نفس المدلوالت 
  أن تكون التراكيب المغوية المستخدمة ومتوافقة مع التراكيب المتعارف

 عمييا في المجتمع.
 .يجب عمى المستمع أن يكون قادرًا عمى فيم ما يستمع إليو 
 مى العقل أن يكون قادرًا عمى استحضار أفكار جديدة إما تتوافق يجب ع

 أو تتعارض مع المسموع.
 .أن يتمكن المستمع من االستماع العام والخاص 
 .أن يكون بمقدور العقل عمى استخدام الخبرات السابقة بالالحقة 

: تعني المصدر الذي يستمع إليو سواء إنسانيًا أو من (Source)المصدر .ٖ
اعة أو مادة مسجمة، ولكن في جميع ىذه الحاالت البد من توافر خالل اإلذ

 التالي:
 .أن تكون مخارج األصوات واضحة 
 .أن تكون درجة الصوت مسموعة وواضحة 
 .الجموس في مكان خاٍل من الضوضاء 
 .أن يكون المصدر صالح وخصوصًا في حالة التسجيل 

ق من اجل تنمية ( فقد حدد بعض األساليب والطر ٖٙ، ٖٕٔٓ) أما الزىراني
 وتطوير االستماع، والتي تتمثل بالتالي:
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 العمل عمى توفير بيئة ىادئة مناسبة لالستماع الجيد. .ٔ
 التركيز عمى اليدف األساسي من الرسالة أو الموضوع، وسؤل النفس: لماذا .ٕ

 ىذا الشخص تحدث عن ىذا الموضوع؟
 نقد حديثو.توفير الوقت واإلنصات الجيد لممتحدث، والعمل عمى تقييمو و  .ٖ
 السؤال لإليضاح وقت الحاجة، لمنع حدوث لبس أو سوء تفاىم في الفيم. .ٗ
النظر بشكل مباشر مع الشخص المتحدث لتسييل التواصل وفيم اليدف  .٘

 المرجو.
 العمل عمى ربط العالقات بين األفكار من أجل التنبؤ بما سيأتي. .ٙ
 مسموعة.العمل عمى دمج الخبرات السابقة والخطط بمضمون المادة ال .ٚ

 أنواع ميارة االستماع:
تكمن أىمية ميارة االستماع في تعدد أنواعيا واستخداماتيا، ومن تمك األنواع 

 والتي تتمخص كالتالي: (ٕٔٓٔ، ٕٕٔٓ) ما ذكرىا مزيد
 االحتفاظ بأجزاء من المسموع في الذاكرة قصيرة المدى. .ٔ
 التمييز بين األصوات. .ٕ
 في الموضوع المسموع. الكشف عن الكممات الرئيسية والتجانس .ٖ
 تخمين معنى الكممة من خالل السياق. .ٗ
 التعرف عمى المالمح الشخصية. .٘

أنواع ميارة االستماع والتي تتمثل  (ٕٙ، ٕ٘، ٜٕٓٓ) وقد حدد أبودية
 بالتالي:

ويقصد بو االستماع الذي يحتاجو المرء في مواقف تتطمب  االستماع اليقظ: .ٔ
بر ىذا النوع أمرا ضروريًا ضمن قاعات الدقة والفيم بشكل أكبر وواضح، ويعت

 الدروس والمحاضرات وأثناء إلقاء التعميمات.
وىو االستماع الذي يوفر فرصة لممستمع لتقدير كالم  االستماع الناقد: .ٕ

المسموع، ويجب عمى المستمع أن يكون حاضر ذىنيًا مركزًا فيما يقال، من 
النوع إال لمن يتوفر لديو  أجل أن يتمكن من التناقش والتحاور، وال يأتي ىذا

 قدر كاف من الثقافة والوعي المتخصص.
وىذا النوع من االستماع يحتل مكانو في نفس المستمع  االستماع التحميمي: .ٖ

حين يفكر فيما سمعو، ومن الممكن أن يكون ما سمعو معاكس لخبرتو 
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 الشخصية وأفكاره ومعموماتو، و من خالل ذلك يقوم المستمع بتحميل ما سمع
 إليضاح وجية نظره.

ويتركز إليو اإلنسان لمحصول  االستماع من أجل الحصول عمى معمومات: .ٗ
 عمى أفكار ومعمومات من المتحدث، أو من خالل وسائط االتصال المختمفة.

ويعمل ىذا االستماع إلى التمتع واالنسجام ويعمل  االستماع االستمتاعي: .٘
ذلك يتطمب ىذا النوع لميدوء المستمع عمى االستجابة بشكل تام إضافة إلى 

 والجمسة المريحة واالبتعاد عن كل أنواع المشتتات.
ىذا النوع يتم من العامة نحو المادة المسموعة من  االستماع اليامشي: .ٙ

خالل وسائل اإلعالم المرئية أو المسموعة ومعظم صغار السن يستخدم ىذا 
 النوع.

قيقية في االستمرارية في وتتمثل فيو الرغبة الغير ح االستماع المجامل: .ٚ
 االستماع.

ويتشكل من خاللو الوعي القميل لمحتوى المادة  االستماع السطحي: .ٛ
 المسموعة، فال يكاد خالل ذلك يعي شيئا مما يقال.

 مفيوم ميارة التحدث:
ميارة التحدث عمى أنيا نوع من أنواع النشاط ( ٖٕٙ، ٕ٘ٓٓ) عرف الفي

 اة.المغوي الحاصل في إدراك وفيم الحي
نطق لفقد عرف ميارة التحدث عمى أنيا عممية ا (Kayi,2006,p 1) أما

والتكمم من خالل نقل المعمومات والمشاعر وترجمة ما يدور في الذىن من آراء 
 وأفكار ومواقف.

عمى أنو جميع ما يصدر عن اإلنسان  (Dash,2013,p 1)في حين عرفو 
لمتكمم ويراعي من خالليا من صوت يعبر من خاللو عن شي لو داللة في عقل ا

 قواعد المغة المنطوقة. 
شكل من أشكال  يأن ميارة التحدث ى  (Bashir et al,2011,p 36)ويرى

األداء المغوي الذي يصدر من الشخص بيدف التعبير عن أفكاره بطريقة تسمح 
 لمسامع بفيم اليدف.

وجية ميارة التحدث عمى أنيا عممية فسيول( ٜٗ، ٕٔٔٓ) وعرف عبد الباري
وعقمية تتشكل من خالل نقل المعتقدات والمشاعر واألحاسيس والخبرات األفكار 
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ووجيات النظر وغيرىا، من المتحدث إلى اآلخرين)المستمعين أو المخاطبين( من 
 خالل نقميا قبواًل وتفاعاًل واستجابًة من خالل صحة التعبير وسالمة األداء.

ة الطالب عمى التعبير المغوي ويرى الباحث أن ميارة التحدث تشير لقدر 
الجيد والصحيح في المواقف التي تتطمب التفاعل المفظي مع اآلخرين مع مناسبة 
ىذا التعبير لطبيعة الموقف والموضوع وشخصية المخاطبين ومستواىم العمري 

 والزمني.
 مراحل تدريس ميارة التحدث:

دعم عممية تعرف الطرق واألساليب واإلجراءات التي تيجب عمى المعمم 
تدريس ميارة التحدث، فميارة الطالب في التحدث لن تتطور ولن تستحدث ما لم 
يتم بذل المزيد من الجيد والمتابعة عمييم، ومن ذلك تشير بعض األدبيات إلى 
ضرورة التدريج في تعميم ميارة التحدث حيث يجب عمى المعمم بداية أن يحدد 

ب من خالل الموقف التعميمي،  وكما يجب الميارة التي يريد أن ينمييا لدى الطال
عمى المعمم أن يدرك مكونات الميارة التي يريد تدريب التالميذ عمييا، ومن خالل 

إلى المراحل التي يجب أن يتبعيا المعمم في ( ٔٙٔ، ٕٓٔٓ(مدكور ذلك أشار
 تدريس ميارة التحدث، والمتمثمة عمى النحو التالي:

 لوقت المناسب لمتحدث.توعية الطالب بأىمية اختيار ا .ٔ
تنمية قدرة الطالب عمى تحديد اليدف من التحدث، ويتم ذلك من خالل  .ٕ

 األفكار المناسبة والترتيب وعرضيا بشكل جيد.
تطوير قدرة الطالب عمى اختيار وتحديد األفكار والعمل عمى البحث عن  .ٖ

 المعمومات من مصادرىا الصحيحة والمتنوعة.
أللفاظ المناسبة واألساليب المالئمة لمموضوع تدريبيم عمى أىمية اختيار ا .ٗ

 ث عنو وذلك من خالل عرض نماذج لغوية مختمفة عمييم.\المراد التحد
توعية الطالب عمى أىمية إدراك مستوى المستمعين لمعمل عمى تضمين  .٘

 الموضوع المتحدث حولو بما يتناسب مع مستواىم الثقافي والعقمي.
، بحيث تتناسب مع ميول واىتمامات العمل عمى تنويع موضوعات التحدث .ٙ

 الطالب المختمفة.
تدريب التالميذ عمى اإلعداد الجيد ومواجية المواقف، مما يمنحيم الثقة  .ٚ

 بالنفس.
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فقد ذكر مراحل تدريس ميارة التحدث عمى النحو  ,p3) (Kayi,2006  أما
 التالي:

ميمة يجب عمى المعمم في ىذه المرحمة أن يراعي نقاط التعبير الشفوي:  -ٔ
 والمتمثمة بالتالي:

 .المخزون المغوي لدى المتعممين 
 .تعميم المفردات والتراكيب 
 .العمل عمى تدريج الموضوع المراد المتحدث بو بشكل تدريجي 
  العمل عن تطبيق عممية التدريس لميارة لتحدث في مكان خاٍل من

 الضوضاء والتشويشات.
 مخزون المغوي الموجود العمل عمى تطوير وتحسين المفردات المغوية وال

 لدى المستمعين.
 .تحسين قدرة المجاممة لدى المتحدث 
  التركيز عمى أىمية التدريج في التحدث وسالمة النص من األخطاء

 المغوية.
يجب عمى المعمم أن يتبع الخطوات التالي في تدريس ميارة  التعبير: -ٕ

 التعبير التي تتطمب تطبيق ميارة التحدث:
 موب التمييد في التعبير.العمل عمى اتباع أس 
 .تضمين الموضوع لقصة نموذجية 
 .توفير األسئمة المرتبة وفقًا لمراحل القصة 
 .اختيار عنوان القصة بشكل مشوق وىادف 
 .توفير فرصة لممناقشة بين الطالب من خالل مجموعات 
 .االستماع إلى تمخيص الطمبة من خالل أساليبيم المختمفة 
 قصة بطرق مختمفة.العمل عمى تمثيل وتقديم ال 
 .التصحيح والتقييم في نياية عممية التحدث 

المقترحة في تدريس الحوار المستخدم لميارة التحدث، يتمثل  الخطواتالحوار: -ٖ
 بالتالي:

 .توفير التمييد المناسب 
 .إظيار نص الحوار 
 .االستماع بتمعن إلى الحوار النموذجي 
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  ًمرات(. ٖثن فرديًا) العمل عمى قراءة نص الحوار فصميًا ثم فئويا 
 .العمل عمى تمثيل النص المتحاور مع االستعانة بالنص أو عدمو 
 .تكرار نطق الكممات والعبارات والجمل الصعبة 
  التدرب من أجل فيم المعاني المتضمنة النص المطبق عميو تدريس

 ميارة التحدث.
 المالحظة:-4

النبرات يجب عمى المعمم أن يركز عمى مخارج الحروف واألصوات و  -
 والعمل عمى تدريسيا.

 التركيز عمى التدريبات ومحاولة التنويع فييا بشكل منتظم ومدروس. -
 القراءة اإلبداعية:

 مفيوم القراءة اإلبداعية:
من األىداف التي تسعى األنظمة التعميمية في العالم  بداعيةُتعد القراءة اإل

إلدراك والقدرة عمى الفيم إلى إكسابيا لممتعممين لترتقي بيم إلى درجة الوعي وا
الدقيق لممقروء، واإلفادة منو في حل المشكالت وتطوير اإلبداع والتحقق والتدبر 

)فراس والتفاعل مع المقروء تفاعاًل إيجابيًا بناًء مما يؤدي إلى فيم أفضل لممقروء. 
 (ٖ، بٕٙٓٓالسميتي، 

ا من القراءة وتمثل القراءة اإلبداعية مستوى عالًيا من الفيم، ونوًعا خاصً 
المركزة المتقدمة، ييتم فييا القارئ باستيعاب ما يقرأ، وتحميمو وتفسيره، وتذوقو 
وتقويمو، واالستفادة منو في حياتو، وحل ما يواجو من مشكالت، والتجديد 
واإلضافة واإلبداع. وىي قراءة ذات مياراٍت متعددٍة ومتنوعٍة، تحتاج تدريًبا 

ئ عمى التمييز بين الحقائق واآلراء، واألخبار واألفكار وممارسًة؛ مما يساعد القار 
والتفسير الشخصي ليا، والمعمومات الميمة وغير الميمة، وتحميل األفكار وتقييم 
قوتيا ونقاط ضعفيا، وتكممة المعمومات المفقودة في الَنص، واستخالص النتائج، 

لمناسبة في ضوء والتحقق من المعمومات قبل إصدار األحكام واتخاذ القرارات ا
 .(Barnes, M, 2010)معايير موضوعية مناسبة 

 ,Abushihab, 2008)وأبو شياب  ((Schwegler, 2004ويتفق شويغمر 

عمى أّن القراءة اإلبداعية ىي نوع خاص من القراءة المركزة المتعمقة،  (37
و يستخدم فييا القارئ مجموعة من العمميات الذىنية النشطة، من خالل دمج خبرات
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السابقة بالخبرات الجديدة بالنَّص؛ الشتقاق معانيو وأىدافو، وبخاصة الضمنية 
وتفسيرىا، واختبار العالقات بين مختمف أجزائو ودرجتيا قوًة وتأثيًرا، ونقده في 
ضوء الخبرات السابقة، وتكوين رأي فيما يقرأ، وتقرير ما يقتنع بو ويفعمو ويطبقو 

 في حياتو.
ة عقمية عميا، تتجاوز فيم القارئ واستيعابو النص إلى كما تعرف بأنيا عممي

توضيح العالقات و التعمق فيو، واستنباط ما وراء الكممات من أفكار، ومضامين، 
والمقترحات، والوصول إلى أفكار واستنتاجات جديدة، وتفسير  بينيا، وطرح البدائل

مرونة، واألصالة المواقف الغامضة من قبل التمميذة من خالل ميارات )الطالقة ال
 .(ٚ، ٕٗٔٓ)المالكي، والتفاصيل( 

القراءة اإلبداعية ىي تطبيق لمتفكير الناقد؛ إذ يستخدم رى الباحث أن يو 
 Intellectualجميع العمميات الذىنية  -في أثناء قراءتو لنصٍّ ما -القارئ الناقد 

Processes)مو، ويحمل ( المتضمنة في التفكير الناقد؛ فيو يتفاعل مع النص ويتأم
النص ويفسره، ويستنتج ما فيو من أفكار وقيم وغيرىا، ويحكم بالنتيجة عمى النص 

بداء الرأي فيو.   بتقويمو وا 
 أىمية القراءة اإلبداعية:

تسيم القراءة اإلبداعية في تعميق فيم الطالب، وتطوير وعييم النقدي لما 
جاىات، وقيم يقرءونو من نصوص مختمفة، ومعمومات وأفكار، وسياسات وات

 ,Green, C, 2002)خاصة، وأساليب اإلقناع والتأثير عمى استجابات القراء 

؛ حيث تؤكد القراءة اإلبداعية المشاركة النشطة الفاعمة لممتعمم في التحاور (126
مع المقروء وكاتبو، واستخالص النتائج، والتبريرات واألمثمة المساندة والمعضدة 

ل القراءة اإلبداعية عمي وضع الطالب في مواجية لوجية نظر الكاتب، كما تعم
التساؤالت العقمية، التي تبتعد بو عن التعمم التقميدي، وتحفزه عمى إعمال فكره فيما 
يقرأ، ورؤية ما وراء النَّص، ووجيات النظر المتعددة، واالستدالل، وتكوين آراء 

أثيره عمى خاصة حول النص، واتخاذ موقف منو والحكم عميو، ومعرفة مدى ت
  (.Elder, L., & Paul, R, 2008, 35) واىتماماتوالقارئ وسموكو 

، ٕٗٔٓ)أحمد، ويضيف البعض أن أىمية القراءة اإلبداعية تتمثل فيما يمي 
ٜٛ:) 
  يمة في الحياة بالنسبة لمفرد والمجتمع، فيي ليست مجرد متؤدي وظيفة

نما ىي تتعدى ذلك إلى في م المقروء ونقده، تعرف الكممات والنطق بيا، وا 
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وبالتالي تعمل عمى توسيع الخبرات واالستفادة منيا في حل المشكالت 
 وتحقيق المتعة النفسية. 

  أداة اتصال الفرد باآلخرين من خالل ما يحصل عميو من معمومات ومعارف
 مختمفة.

  .تساعد عمى النجاح في جميع المواد الدراسية األخرى 
 األفراد.  تعمل عمى إيجاد وعي مستنير لدى 
  .تساعد عمى إكساب الطالب القيم واالتجاىات وأنماط السموك المرغوب فييا 
 .التفريق بين الغث والثمين فيما يتمقونو من معارف ومعمومات 
  .تساعد عمى بناء مجتمع متميز من خالل تقديم قراء متميزين 
 عمى  تساعد األفراد عمى حل المشكالت التي تواجييم وبالتالي فيي تساعدىم

 التكيف النفسي واالجتماعي. 
  .بالقراءة الواعية واإلبداعية ترتقي األمم والشعوب 

وكما يمكن تممس أىمية القراءة في المجتمع إذا نحن تصورنا ما قد يحدث 
من تعطيل لمصالح الناس واإلضرار بيم؛ لو أن إحدى الدوائر امتنع موظفوىا عن 

قراءة في المجتمع أشبو بالتيار الكيربائي قراءة المعامالت ولو لفترة وجيزة، فال
 ينتظم بناؤه ويحمل النور إلى أنحائو.

ومع التقدم العممي والتقني وانتشار وسائل االتصال المختمفة كاإلنترنت 
والفضائيات زاد حجم وكم المعمومات والمعارف التي يتمقاىا الفرد سواًء المسموع 

فمجتمعنا بحاجة إلى أفراد متميزين في منيا أو المقروء أو المكتوب، وبصدد ذلك 
صدار األحكام بحيث يمكنيم التمييز بين  القدرة عمى الفيم، واالستنتاج والربط، وا 
ما ىو غث وما ىو ثمين، وبين ما ىو ضار وما ىو نافع، وال يتأتى ذلك إال من 
خالل تعويد الطالب عمى القراءة الناقدة التي من خالليا يستطيعون التعامل مع 

 كل التغيرات المحيطة بيم بفطنة وحذر.
وبذا تتضح أىمية القراءة اإلبداعية في تطوير قدرة الطالب؛ ليصبحوا ُقّراًء 
ناضجين، ومفكرين ناقدين، يمتازون بالحيوية والنشاط، والتنظيم الذاتي 
واالستقاللية في التفكير، وتوجيو الذات في أثناء القراءة، والقدرة عمى مناقشة ما 

ونو، وتفسيره وتحميمو، والنيوض بمسئولياتيم، ومواكبة التطورات الحديثة، يقرؤ 
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والمشاركة بصورة إيجابية في حل مشكالت مجتمعيم وقضاياىم، واالنطالق نحو 
 العمل واإلبداع. 

 ميارات القراءة اإلبداعية:
يقصد بيا تفاعل الفرد مع النص المقروء تفاعاًل واعيًا، ويستخدم ميارات 

، وينتج عالقات وتركيبات متنوعة متعددةالعميا فيولد احتماالت عقمية  التفكير
وأصمية، معتمدًا عمى المعمومات المقدمة، وعمى خبراتو السابقة وخيالو، ويقصد بيا 

 في ىذا البحث ميارات )الطالقة والمرونة، واألصالة والتفاصيل، وىي:
 : (Fluency)الطالقة  -أوالً 

عدد كبير من البدائل، أو المترادفات أو األفكار أو تعني القدرة عمى توليد 
المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين بسرعة وسيولة، وطرح 
أسئمة ضمنية حول مضمون المقروء، واستخالص قرائن السياق المفظية الدالة عمى 

 غرض المقروء، اقتراح نيايات محتممة لنص مقروء، وتنقسم إلى:
وىي إنتاج أكبر عدد من األلفاظ أو  مفظية أو طالقة الكممات:الطالقة ال - أ

 الكممات أو المعاني ضمن نسق محدد. 
: وىي إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد الطالقة الفكرية -ب

بغض النظر عن نوع ىذه األفكار أو مستواىا أو جوانب الجدة أو الطرافة 
 فييا. 

درة عمى تصميم أكبر عدد ممكن من األشكال أو وىي الق طالقة األشكال: -ج
الرسومات أو التعديالت نتيجة لمتعرض إلى مثيرات بصرية مختمفة، ولتكوين 

 رسوم ألشكال حقيقية عديدة.
وىي القدرة عمى التفكير في الكممات المتصمة والمالئمة  الطالقة التعبيرية: -د

تصف ىذه األفكار لموقف معين، وصياغة األفكار بشكل سميم، عمى أن ت
 )طو، وقناوي،بالوفرة والتنوع والغزارة وأحيانًا القدرة والترجمة الفورية واإلبداعية 

ٕٓٓٗ ،ٖٛ.) 
 (: Flexibility)ثانيًا: المرونة 

تتضمن المرونة الجانب النوعي لإلبداع، ويقصد بيا تنوع األفكار أو  
أنيا القدرة عمى تغيير الحالة اختالفيا التي يأتي بيا المبدع ويمكن تحديد المرونة ب

الذىنية بتغير الموقف. وعكسيا الجمود والصالبة المتضمن لمعنى التمسك 
بالموقف أو الرأي أو التعصب، وتتطمب المرونة الفكرية عمومًا تغييرًا من نوع ما 
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في المعنى أو التفسير أو االستعمال أو فيم ميمة أو إستراتيجية عمل وأنيا تمثل 
رة عمى توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوجيو أيضًا القد

 مسار التفكير أو تحويمو مع تغير المثير أو متطمبات الموقف، والمرونة نوعان:
وىي استعداد أو ميل لدى الفرد يمكنو من الوصول إلى  المرونة التمقائية: - أ

 من القصور الذاتي. نتائج عدد متنوع من اإلجابات أو المعمومات متحرراً 
وىي قدرة الفرد عمى تغير موقفو الذىني أو زاوية رؤيتو  المرونة الكيفية: -ب

لمواجية مستمزمات ومتطمبات جديدة تفرضيا الظروف والمشكالت المتغيرة 
 (. ٜٕٚ-ٕٛٚ، بٕٙٓٓ)السميتي، 

 (: Originality)األصالة  -ثالثاً 
كير اإلبداعي. واألصالة ىنا ىي أكثر الخصائص ارتباطًا باإلبداع والتف

بمعنى الجدة والتفرد باألفكار، كأن يأتي الطالب بأفكار جديدة بالنسبة ألفكار 
 (. ٛٙ، ٜٜ٘ٔ)عبده وفاروق، زمالئو. 

وتختمف األصالة عن كل من الطالقة والمرونة في أمرين جوىريين: األمر 
د ونوعيتيا وجدتيا وال األول أن األصالة تعتمد عمى قيمة األفكار التي ينتجيا الفر 

 عمى كميتيا.
واألمر الثاني أن األصالة تشير إلى عزوف الفرد عن تكرار ما يفعمو 

)المعايطة والبواليز  اآلخرون وليس إلى عزوف الفرد عن تكرار ما يفعمو ىو
ٕٓٓٓ ،ٔٛ٘.) 
 (: Elaboration)التفاصيل  -رابعاً 

ة بشكل متقن، وتكون تعني القدرة عمى دمج أجزاء مختمفة في وحدة واحد
أساسا لبناء المعمومات المعطاة، بحيث يشكل نسقًا فكريًا معينًا ليصبح أكثر 
تفصياًل، والسير باألجزاء المختمفة نحو نسق متكامل، يضم بقية األجزاء وتتضمن 
الوصول إلى افتراضات تكميمية تؤدي بدورىا إلى الوصول إلى تنميات جديدة، مما 

 ن خبرات سابقة.يوجد لدى المتعمم م
 ( أن من ميارات القراءة اإلبداعية:ٗٔم، ٕٕٓٓويرى صالح والمحجوب )

  .إضافة أفكار جديدة إلى القصة 
  .إدراك العناصر المفقودة في النص 
  .طرح أسئمة مثيرة لمتفكير ترتبط بالنص بعد قراءتو 
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  .توظيف األفكار والحقائق المستخمصة من النص في مواقف جديدة 
 اإلحداث من خالل المعمومات المقدمة لمقارئ في القصة. التنبؤ ب 
  .ابتكار حمول متنوعة لممشكمة المعروضة في القصة 
  .ابتكار عناوين في النص القصصي 
 .التعبير عن المقروء بإنتاج إبداعي جديد 

 الدراسات السابقة:
ىدفت تعرف فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج (: 9108القرني ) دراسة .ٔ

لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف الثالث المتوسط، 
حيث أجريت الدراسة عمي عينة من طالب الصف الثالث المتوسط؛ بمغ عددىا 

طالبا، ومع اتباع الدراسة لممنيج التجريبي؛ بتصميمو شبو التجريبي  (ٕ٘)
بعدي، تم القائم عمى وجود مجموعتين: تجريبية وضابطة، وقياسين قبمي و 

توزيع ىذه العينة عمى مجموعتي الدراسة، حيث تكونت المجموعة التجريبية من 
من مقرر لغتي الخالدة  (طالبا وتدرس وحدة( أعالم معاصرون ((ٕٚ)

طالبا  (ٕ٘باستخدام التعمم المدمج، بينما تكونت المجموعة الضابطة من )
ذ تجربة الدراسة إعداد وتدرس ذات الوحدة بالطريقة التقميدية، كما تضمن تنفي

اختبار لقياس ميارات القراءة اإلبداعية؛ وقد تم التوصل لمجموعة من النتائج 
كان من أبرزىا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة 
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لميارات القراءة اإلبداعية سواء عمى 

ة أم عمى مستوى الدرجة الكمية ليذه الميارات، مستوى الميارات الخمسة الفرعي
 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية

ىدفت تقصي أثر استراتيجية حل  (:9105دراسة محمد والشوابكة ) .ٕ
المشكالت في تحسين ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية لدى طالبات 

دت الباحثة أداتين: ولتحقيق ىذا اليدف أع، الصف السابع األساسي في األردن
وطبقت الدراسة عمى عينة ، اختبار القراءة اإلبداعية، واختبار الكتابة اإلبداعية

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي من مدرسة  (ٜٙمؤلفة من )
 (ٖ٘) القادسية األساسية لمبنات، درست الشعبة التجريبية وعدد أفرادىا

وبعد انتياء ، حل المشكالت المعتمدةنصوص القراءة وفق إجراءات استراتيجية 
مدة تطبيق الدراسة أعيد تطبيق اختبار القراءة اإلبداعية واختبار الكتابة 
اإلبداعية، حيث أظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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( بين متوسطات أداء أفراد الدراسة عمى جميع ميارات α = 0.05)الداللة 
متغير استراتيجية التدريس  ىوعمى االختبار ككل يعزى إلالقراءة اإلبداعية، 

لصالح أداء طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن النصوص األدبية 
باستخدام استراتيجية حل المشكالت، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات 

( بين متوسطات أداء أفراد α=  ٘ٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى الداللة )
يعزى إلى متغير استراتيجية التدريس لصالح أداء طالبات المجموعة الدراسة 

 التجريبية المواتي درسن النصوص القرائية باستخدام استراتيجية حل المشكالت. 
ىدفت تعرف مستوى أداء القراءة اإلبداعية لدى عينة (: 9104دراسة البكر ) .3

طالبًا   (123)من طالب الصف األول المتوسط بمدينة الرياض، قواميا 
يدرسون في المدارس الحكومية النيارية، ولتحقيق ىذا اليدف تم إعداد قائمة 
بميارات القراءة اإلبداعية لمصف األول المتوسط، واختبار لقياس أداء الطالب 
لميارات القراءة اإلبداعية التي سبق تحديدىا، وبعد تطبيق أداة البحث، أظيرت 

د العينة بصفة عامة في القراءة اإلبداعية لم نتائج الدراسة أن مستوى أداء أفرا
، إذ تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لميارات القراءة اإلبداعية اً كن مرضيي

درجة فقط، وكل قيم درجات المتوسطات الحسابية   0.8699.0.0163بين 
لمميارات العشر أقل من الواحد الصحيح، وتشير ىذه القيم إلى أن أداء 

 .ًا ومتدنياً الطالب كان ضعيف
ىدفت معرفة المعايير الالزمة لفيم وتحميل ونقد  :(9109دراسة )الجميدي،  .ٗ

المسموع لدى طالب الصف الرابع بالمرحمة االبتدائية، وتكون مجتمع الدراسة 
من جميع معممي المغة العربية بالصف الرابع االبتدائي في مدارس التعميم العام 

والتعميم بمحافظة جدة بالمرحمة االبتدائية،  الحكومي باإلدارة العامة لمتربية
( معممًا، أما عينة الدراسة فتم اختيارىا بطريقة عشوائية ٖٜٗوالبالغ عددىم )

( استبانة عمى معممي المغة العربية بالصف ٓ٘ٔبسيطة، حيث تم توزيع )
%( من مجتمع الدراسة، ٙٔالرابع االبتدائي بالمدارس الحكومية يمثمون تقريبًا )

%( من مجتمع الدراسة. ٖٔ، ٗ( استبانة، بما يمثل قرابة )ٕ٘ٔد عاد منيا )وق
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من المعايير الالزمة لفيم وتحميل ونقد 
المسموع لدى الطالب في الصف الرابع االبتدائي، اشتممت عمييا أداة الدراسة 

 وبنسب متراوحة.
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نامج إثرائي لتحسين ميارة م(: ىدفت بناء بر ٕٔٔٓدراسة: )خصاونة،  .٘
االستماع قائم عمى استراتيجية التخيل البصري، مقارنة مع المستوى التقميدي 

( طالبة من ٙٗالذين درسوا المقرر فقط دون إضافة، وتكونت عينة الدراسة )
مستوى الصف الثامن األساسي في األردن اختيروا بالطريقة القصدية، وقد 

( طالبة، وثانيتيما ٕ٘ا تجريبية مكونة من )وزعوا عمى مجموعتين: إحداىم
( طالبة، ولتحقيق ىدف الدراسة أعدت الباحثة برنامجًا ٕٔضابطة تكونت من )

إثرائيًا في ميارة االستماع قائما عمى التخيل البصري لمستوى الصف الثامن 
األساسي في األردن، وأعدت اختبارًا لقياس ميارة االستماع. وأظيرت النتائج 

أثر ذي داللة إحصائية لمبرنامج اإلثرائي في ميارة االستماع في وجود 
التحصيل لدى طالبات الصف الثامن األساسي، ووجود أثر ذي داللة إحصائية 
في تحسين ميارة االستماع في األداة العامة، تعزى إلى البرنامج اإلثرائي القائم 

 عمى إستراتيجية التخيل، لمصمحة المجموعة التجريبية.
ىدفت تنمية ميارات التحدث واالستماع  :م(9101سة )أمين، وعبد اهلل، درا .ٙ

لعينة من طمبة الجامعة من أجل رفع مستوى الرضا عن الصداقة بين أبناء 
الجنس الواحد من خالل برنامج تدريبي أعد خصيصًا ليذا الغرض، واشتممت 

مي الجغرافيا ( مبحوثة من طالبات الفرقة الثانية بقسٚٙالعينة األساسية عمى )
والتاريخ بكمية اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادي، وقد قسمت ىذه العينة إلى 

( طالبة متوسط أعمارىن ٖٚمجموعتين إحداىما مجموعة تجريبية مكونة من )
طالبة متوسط أعمارىن  ٖٓسنة، واألخرى مجموعة ضابطة قواميا  ٛٔ، ٓٙ
من ميارات التحدث سنة. وكشفت النتائج عن ارتفاع مستو كل  ٛٔ، ٙ٘

وميارات االستماع والرضا عن الصداقة لدى المجموعة التجريبية التي تمقت 
البرنامج التدريبي بالمقارنة بالمجموعة الضابطة، كما تبين األثر اإليجابي 

 لمبرنامج التدريبي بالنسبة لمتغيرات الدراسة خالل فترة المتابعة.
ف ميارات االستماع المناسبة ىدفت الدراسة تعر  :(9101دراسة )عميوة،  .ٚ

لتالميذ المرحمة اإلعدادية، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي باإلضافة إلى 
بعض األدوات واألساليب اإلحصائية التي تناسب الدراسة. وتوصمت الدراسة 
إلى نتائج من أىميا: فعالية التدريب عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة الثالث 

التمخيص( في تنمية ميارات  –تدوين المالحظات  –اؤل الذاتي المختارة: )التس
االستماع في المغة العربية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، ووجود فروق ذات 



حفظ القرآن الكريم في تنمية مستوى بعض ميارات المغة العربية أثر  
لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوك من وجية نظرىم   

 

318 

( بين متوسطي درجات تمميذات الصف ٔٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى )
ميارة الثاني اإلعدادي في اختبار ميارات االستماع ككل قبميًا وبعديًا وفي كل 

لصالح التطبيق البعدي، مما يعني  –كل عمى حدة  –من ميارات االستماع 
 تجسن مستو التمميذات في ميارات االستماع.

دور المحافظــة عمـى آداب تــالوة ىدفت بيان  ىـ(:0431دراسة القحطاني ) .ٛ
القــرآن الكـريم وسماعـــو في تيذيب السموك الطالبي في مرحمة التعميم العام، 

ستخدمت المنيجين الوصفي واالستنباطي، واقتصرت الدراسة عمى اآلداب وا
التالية: أدب إخالص النية، أدب الطيارة، أدب االستعاذة والبسممة، أدب 
الترتيل، أدب التدبر، أدب االستماع واإلنصات، ومن أبرز نتائجيا ما يمي: أن 

تعويد الطالب عمى  أدب الطيارة قبل البدء في تالوة القرآن الكريم، يعمل عمى
السموك الصحي، أن أدب االستعاذة قبل بداية تالوة القرآن الكريم، يساىم في: 

أن أدب الترتيل أثناء تالوة القرآن  تيذيب السموك االنفعالي لدى الطالب،
الكريم، يساىم في تحقيق النطق بالمغة العربية الفصحى، وكذا تحسين قواعد 

دبر أثناء تالوة القرآن الكريم، أو عند سماع المغة لدى الطالب، أن أدب الت
أن  آياتو تتمى، يعمل عمى تيذب السموك العقمي، والنمو الفكري لدى الطالب،

أدب االستماع واإلنصات عند تالوة آيات القرآن الكريم، يعمل عمى تدريب 
الطالب عمى إتقان ميارة الحوار، أن االستماع مالزم ألدب اإلنصات، أن أدب 

 اع واإلنصات ينميان ميارة اإلصغاء لدى الطالب. االستم
 اإلعجاز ضوء في مقترح تقني برنامج ىدفت بيان أثر(: 9115دراسة كشكو ) .ٜ

 التاسع الصف طمبة لدى في العموم التأممي التفكير تنمية عمى بالقرآن العممي
بغزة، واستخدمت المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، وتكونت عينة  األساسي

 وزارة مدارس في األساسي التاسع الصف طمبة من الدراسة سة من عينةالدرا
( طالبًا مقسمين عمى مجموعتين ٓٚوبمغ عدده م ) (ٕ٘ٓٓوالتعميم ) التربية

، وأشارت النتائج ضابطة وتجريبية، وتمثمت األداة في اختبار التفكير التأممي
 متوسط بين   0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ىناكإلى ما يمي: 

 ضوء في التقني البرنامج درسوا الذين التجريبية المجموعة طمبة  α ≤ درجات
 عمى التقميدية بالطريقة درسوا الذين الضابطة المجموعة وطمبة العممي اإلعجاز
 البرنامج إلى تعزى األساسي التاسع طمبة لدى العموم في التأممي التفكير تنمية
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 بين  0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات وقفر  ىناك المقترح، أن التقني
 في التقني البرنامج درسوا الذين الطمبة لدى التأممي  α ≤ التفكير ي متوسط
 اإلناث، فاعمية لصالح الجنس لمتغير تعزى العموم في العممي اإلعجاز ضوء

 في التأممي التفكير لتنمية العممي اإلعجاز ضوء في المقترح التقني البرنامج
 .عالية كانت األساسي التاسع طمبة لدى ومالعم

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اىتمت بتناول ميارات المغة 
العربية سواء ما ركز منيا عمى ميارة االستماع أو ميارة التحدث أو ميارة القراءة 

ىتمت بتناول أثر القرآن الكريم اإلبداعية، كما يتضح وجود بعض الدراسات التي ا
أو دوره في التأثير عمى بعض المتغيرات األخرى، إضافة لما سبق يتضح تباين 
المنيجية المتبعة في الدراسات السابقة ما بين المنيجية الوصفية والمنيجية 
التجريبية، ومن ثم تباينت األدوات وطريقة المعالجة المتبعة في الدراسات السابقة 

نوع منيجيتيا، وتأتي ىذه الدراسة متشابية مع الدراسات السابقة من في ضوء ت
حيث االىتمام ببعض ميارات المغة العربية من جية وأثر أو دور القرآن الكريم في 
بعض المتغيرات األخرى من جية ثانية، ولكنيا تتميز عن الدراسات السابقة في 

عض متغيرات المغة العربية جمعيا بين متغيري أثر ودور القرآن الكريم متغير ب
موضوع الدراسة، إضافة إلى أنيا تتميز عن الدراسات السابقة في مجتمعيا 
وعينتيا، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عرض اإلطار 

 النظري وفي إعداد األداة وتفسير النتائج ومناقشتيا.
جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 

  منيج الدراسة:
دمت الدراسة المنيج الوصفي، حيث تبين إنو األنسب لتحقيق أىدافيا، استخ

فمن خاللو تم الوقوف عمى دور حفظ القرآن الكريم في تنمية بعض ميارات المغة 
العربية لدى طالب المرحمة الثانوية من وجية نظرىم مع بيان مدى تأثير بعض 

 المتغيرات في ذلك.
 مة الثانوية بمدينة تبوك.طالب وطالبات المرح :مجتمع الدراسة
بالصف وطالبة  اً ( طالبٜٓٔ) تم تطبيق الدراسة عمى عينة بمغت عينة الدراسة:

 الثالث بالمرحمة الثانوية بمدينة تبوك، وتم توزيعيم وفق المتغيرات التالية:
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 مواصفات عينة الدراسة وفق متغيراتيا:
 ( توزيع أفراد العينة حسب )النوع(ٔجدول )

 النسبة المئوية رارالتك النوع
 55.7% 507 ذكور
 44.3% 403 إناث

 100% 910 المجموع
( أن أعمى نسبة من إجمالي العينة من طالب ٔيتضح من الجدول ) 

حيث  إناث ثم نسبةذكور  وطالبات الصف الثالث الثانوي حسب النوع ىي نسبة
 (.ٖ.ٗٗ%(، )ٚ.٘٘%بمغت النسب عمى الترتيب، )

 اد العينة حسب )التخصص(( توزيع أفر ٕجدول )
 النسبة المئوية التكرار التخصص
 61.8% 562 أدبي
 38.2% 348 عممي
 100% 910 المجموع
( أن أعمى نسبة من إجمالي العينة من طالب وطالبات ٕيتضح من الجدول )

حيث بمغت  عممي ثم نسبةأدبي  الصف الثالث الثانوي حسب التخصص ىي نسبة
 (.ٕ.ٖٛ%(، )ٛ.ٔٙ%النسب عمى الترتيب، )
 ( توزيع أفراد العينة حسب )مستوى تعميم األسرة(ٖجدول )

 النسبة المئوية التكرار مستوى تعميم األسرة
 50.8% 462 تعميم عالي
 34.7% 316 تعميم متوسط

 14.5% 132 أمية
 100% 910 المجموع

( أن أعمى نسبة من إجمالي العينة من طالب ٖيتضح من الجدول )
تعميم عالي  الصف الثالث الثانوي حسب مستوى تعميم األسرة ىي نسبةوطالبات 
حيث بمغت النسب عمى  أمية وفي المرتبة األخيرة نسبةتعميم متوسط  ثم نسبة

 (.٘.ٗٔ%(، )ٚ.ٖٗ%(، )ٛ.ٓ٘%الترتيب، )
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استبانة من إعداد الباحث بيدف تعرف أثر حفظ القرآن الكريم في  :الدراسة أداة
 المغة العربية لدى طالب المرحمة الثانوية من وجية نظرىم. تنمية بعض ميارات

في ضوء الرجوع لإلطار النظري والدراسات السابقة واألدبيات التربوية ذات الصمة 
بموضوع الدراسة مع االستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين ومراعاة طبيعة المرحمة 

دور  استبانة من ثالثة محاور، محور عنالعمرية والعقمية لمطالب، تم تصميم 
ومحور  ( عبارة،ٕٔوتكون من ) ميارات االستماع حفظ القرآن الكريم في تنمية

( عبارة، ٕٔوتكون من )ميارات التحدث، دور حفظ القرآن الكريم في تنمية عن 
وتكون من  ميارات القراءة اإلبداعية، دور حفظ القرآن الكريم في تنمية ومحور عن

( عبارة لالستبانة مجممة، وأمام كل عبارة تدريج ثالثي ٕٗعبارة،  بإجمالي )( ٛٔ)
يعبر عن درجة الموافقة يتراوح ما بين مرتفعة وتعطى )ثالث درجات( ومتوسطة 
وتعطى )درجتان( ومنخفضة وتعطى )درجة واحدة(، وتتراوح الدرجات عمى 

نما تتراوح عمى المحور ( درجة، بيٖٙ( إلى )ٕٔالمحورين األول والثاني ما بين )
( درجة، وتتراوح الدرجة الكمية لالستبانة ما بين ٙ٘( إلى )ٛٔالثالث ما بين )

( درجة، وتدل الدرجة المرتفعة عمى الدور المرتفع الذي يؤديو ٕٙٔ( إلى )ٕٗ)
حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارات المغة العربية موضوع الدراسة بينما تدل 

 .ى العكسالدرجة المنخفضة عم
 صدق االستبانة:

 الصدق الظاىري: -أ 
من خالل تم حساب صدق االستبانة في البداية باستخدام الصدق الظاىري 

االختصاص والخبرة لمقيام بتحكيميا،  يعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذو 
وذلك بعد أن يطمع ىؤالء المحكمون عمى عنوان الدراسة، وتساؤالتيا، وأىدافيا 

مة ءومالحظاتيم حول كل استبانة وفقراتيا من حيث مدى مالإلبداء آرائيم 
الفقرات لموضوع الدراسة، وصدقيا في الكشف عن المعمومات المستيدفة لمدراسة، 
وكذلك من حيث ترابط كل فقرة بالمحور التي تندرج تحتو، ومدى وضوح الفقرة 

إضافة  وسالمة صياغتيا؛ وذلك بتعديل الفقرات أو حذف غير المناسب منيا أو
ما يرونو مناسًبا من فقرات، باإلضافة إلى النظر في تدرج كل استبانة، وغير ذلك 

 مما يراه الخبراء مناسًبا.
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 :الصدق الذاتي -ب 
حساب الصدق الذاتي باستخدام حساب الجذر التربيعي لمعامل )ارتباط  تم

 بيرسون(، وكانت درجة الصدق الذاتي كما بالجدول التالي:
 الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون ( يوضح ٗجدول )

 (ٜٓٔبين محاور االستبانة ومجموعيا )ن=
عدد  المحور

 العبارات
معامل ارتباط 

 بيرسون
الجذر التربيعي لمعامل 

 االرتباط )الصدق(
درجة 
 الصدق

 مرتفعة ٜٗٗ. **ٜٔٛ. ٜ األول
 مرتفعة ٜٜٗ. **ٜٓٓ. ٜ الثاني
 مرتفعة ٕٜ٘. **ٜٚٓ. ٓٔ الثالث
( أن معامل الصدق الذاتي لالستبانة يقترب من الواحد ٗظ من الجدول )يالح

الصحيح وىى درجة مقبولة إحصائًيا وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية من 
 الصدق، ويمكن االعتماد عمى نتائجيا في الدراسة الحالية.  

 :االستبانة ثبات
رجة الثبات كما حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت د تم

 بالجدول التالي:
 (  ٜٓٔ( ثبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ )ن=٘جدول )

 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور
 مرتفعة ٖٜٛ. ٕٔ األول
 مرتفعة ٗٛٛ. ٕٔ الثاني
 مرتفعة ٖٜٗ. ٛٔ الثالث
 مرتفعة ٜٔٙ. ٕٗ اإلجمالي

ة ثبات مجموع االستبانة ككل مرتفعة ( أن درج٘يتضح من الجدول )
(، حيث تقترب ىذه القيمة من الواحد الصحيح وىى درجة ثبات عالية ٜٔٙ.)

 ومقبولة إحصائًيا، ولذلك جاءت درجة الثبات لالستبانة عالية.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

بعد تطبيق االستبانة وتجميعيا، تم تفريغيا في جداول لحصر التكرارات 
( SPSSعالجة بياناتيا إحصائًيا من خالل برنامج الحزم اإلحصائية )ولم

Statistical Package for Social Sciences  ن. وقد يعشر الاإلصدار االثنين و
استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستيدف القيام بعممية 



9109/ أكتوبر 3ج–العموم التربوية/ العدد الرابع   

 

 

  

323 

ل ارتباط بيرسون، التحميل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وىي: معام
لعينتين  ((Tومعامل الفا كرونباخ، والنسب المئوية في حساب التكرارات، واختبار

" لممقارنات LSDواختبار "، واختبار تحميل التباين أحادي االتجاه، مستقمتين
 الثنائية البعدية.

 تصحيح االستبانة:
ي الدرجة (، واالستجابة )متوسطة( تعطٖتعطى االستجابة )مرتفعة( الدرجة )

(، وبضرب ىذه الدرجات في ٔ(، واالستجابة )منخفضة( تعطي الدرجة )ٕ)
التكرار المقابل لكل استجابة، وجمعيا، وقسمتيا عمى إجمالي أفراد العينة، يعطي 

)الوسط المرجح(، الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة عمى حدة  ما يسمى بـ
 كما يمي:

 تكرار منخفضة( × 1) + (متوسطة تكرار × 2) + (مرتفعة تكرار × (3  التقدير الرقمي لكل عبارة  =

 عدد  أفراد العينة
 

وقد تحدد مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة )تقدير طول الفترة التي يمكن 
من خالليا الحكم عمى الموافقة من حيث كونيا مرتفعة ، أم متوسطة ، أم 

 منخفضة من خالل العالقة التالية:

 الموافقة = وىمست

 ٔ  -ن  

 ن

( ويوضح الجدول التالي ٖحيث تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )
مستوى ومدى موافقة العبارة لدى عينة الدراسة لكل استجابة من استجابات 

 االستبانة:
 مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة (ٙجدول )

 المدى مستوى الموافقة
 تقريباً  ٙٙ.ٔ( أي ٙٙ.ٓ+  ٔوحتى )ٔمن  منخفضة
 تقريباً  ٖٖ.ٕ( أي ٙٙ.ٓ+  ٚٙ.ٔوحتى )ٚٙ.ٔمن  متوسطة
 تقريباً  ٖ( أي ٙٙ.ٓ+  ٖٗ.ٕوحتى )ٖٗ.ٕمن  مرتفعة

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا:
ما مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى مستوى اإلجابة عن السؤال األول: 

 طالب المرحمة الثانوية في ميارة االستماع؟
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ترتيب عبارات المحور األول الخاص بدور حفظ لإلجابة عن ىذا السؤال تم 
، والجدول التالي القرآن الكريم في تنمية ميارة االستماع حسب أوزانيا النسبية

 :يوضح ذلك
بدور حفظ القرآن  األول الخاص المحور عمى الموافقة ( درجة ومستوىٚ)جدول  

 (ٜٓٔ)ن =  عينة الدراسة جية نظرمن و  ميارة االستماع الكريم في تنمية

 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 
 النسبي

ترتيب 
العبارات 
وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

القدرة عمى التفكير  يمنحني حفظ القرآن 0
 مرتفعة 5 2.6011 %5.50 50 %28.90 263 %65.60 597 بمعاني الكممات المسموعة

9 
إدراك الفرق  يساعدني حفظ القرآن عمى

بين الكممات المسموعة في الترتيب 
 واإليقاع

 متوسطة 10 2.2363 23.40% 213 29.60% 269 47.00% 428

يزيد حفظ القرآن من دافعيتي لتعمم  3
 مرتفعة 2 2.7330 %4.20 38 %18.40 167 %77.50 705 ميارات االستماع المتعددة

منحني حفظ القرآن القدرة عمى تذوق ي 4
 مرتفعة 1 2.7813 %4.80 44 %12.20 111 %83.00 755 جماليات المغة والدقة والسالمة في أدائيا

5 
تي حصيمراء ثإ يسيم حفظ القرآن في

ن األلفاظ واألساليب ملعديد باالمغوية 
 والعبارات الجديدة

 سطةمتو  12 2.1692 31.90% 290 19.30% 176 48.80% 444

يسيم حفظ القرآن في تنمية الذاكرة  6
 مرتفعة 7 2.5857 %5.40 49 %30.70 279 %64.00 582 السمعية لدي

يجعمني القرآن الكريم قادرًا عمى استيعاب  7
 مرتفعة 8 2.5374 %6.20 56 %34.00 309 %59.90 545 المسموع وفيمو

8 
يمنحني حفظ القرآن الكريم القدرة عمى 

دراك العالقة تنظيم المادة ا لمسموعة وا 
 بين عناصرىا

 مرتفعة 3 2.6440 6.00% 55 23.50% 214 70.40% 641

يجعمني حفظ القرآن قادرًا عمى امتالك  9
 مرتفعة 4 2.6275 %4.50 41 %28.20 257 %67.30 612 ميارة اإلصغاء الجيد لممادة المسموعة

يعينني حفظ القرآن عمى فيم معاني  01
 مرتفعة 9 2.4692 %15.60 142 %21.90 199 %62.50 569 جيداً  الكممات المسموعة

يساعدني حفظ القرآن عمى استخالص  00
 متوسطة 11 2.2000 %28.90 263 %22.20 202 %48.90 445 المعاني الضمنية لممادة المسموعة

يمكنني حفظ القرآن من تصحيح الخطأ  09
 مرتفعة 6 2.5879 %4.80 44 %31.50 287 %63.60 579 في المادة المسموعة حال حدوثو

متوسط األوزان  إجمالي المحور
 9.504النسبية 

النسبة المئوية لدرجة الموافقة 
 مرتفعة 83.80
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( أن نسبة الموافقة اإلجمالية عمى عبارات المحور ٚيتضح من جدول )
( بينما ٗٔ٘.ٕجاءت مرتفعة؛ حيث بمغ متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور )

(، مما يدل عمى أن لحظ القرآن الكريم أثرًا ٗٔ٘.ٕالنسبة المئوية لمموافقة )بمغت 
 ودورًا كبيرًا في تنمية ميارة االستماع لدى عينة الدراسة.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن حفظ القرآن الكريم يزيد من دافعية 
ن حفظ القرآن الطالب نحو اإلنصات وااللتزام بميارات االستماع المتطمبة، كما أ

الكريم يزيد من حصيمة الطالب المغوية مما يجعميم عمى وعي ودراية بالمادة 
نصاتًا لممسموع.  العممية المسموعة وبالتالي يكونون أكثر إصغاء وا 

من أن تنمية ميارات ( ٕٛ، ٕٔٓٓ) ما ذكره البجةوتتفق ىذه النتيجة مع 
مة المسموعة من ضمن المخزون أن تكون الكمأمورًا عديدة منيا: لالستماع تتطمب 
 المستمع قادرًا عمى فيم ما يستمع إليو. ، وأن يكونالمغوي الذي يمتمكو

أن  من (Al Omary,2008,p12) كما تتفق مع ما أشارت إليو دراسة
الستماع مجموعة من المكونات والعناصر التي تتداخل وترتبط لتنجح عممية ل

تفسير الكالم والتفاعل ، م المعنى اإلجمالياالستماع، ويمكن تحديدىا فيما يمي: في
 .ربط المضمون المقبول بالخبرات الشخصية، تحميل الكالم ونقده، معو

وال شك أن ىذه العناصر واألمور المتطمبة السابقة يسيم حفظ القرآن الكريم 
 في توفيرىا لدى الطالب ويعينو عمى امتالكيا.

 ( أن أكثر العباراتٚلجدول )يتضح من اوبالنسبة لترتيب عبارات المحور 
ىذه  حيث وقعت ،(8)، (3)، (4) من وجية نظر عينة الدراسة العبارات موافقة

كبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة  الموافقة بدرجة في نطاق العبارات
 :عمى الترتيب إلى تمك العبارات وتشير المحور في اإلرباعي األعمى من عبارات

 لقرآن القدرة عمى تذوق جماليات المغة والدقة والسالمة في يمنحني حفظ ا
 مرتفع( ٖٔٛٚ.ٕأدائيا بتقدير رقمي )

  يزيد حفظ القرآن من دافعيتي لتعمم ميارات االستماع المتعددة بتقدير رقمي
 مرتفع( ٖٖٓٚ.ٕ)

  يجعمني القرآن الكريم قادرًا عمى استيعاب المسموع وفيمو بتقدير رقمي
 مرتفع( ٓٗٗٙ.ٕ)
( أن أقل العبارات موافقة من وجية نظر عينة ٚما يتضح من الجدول )ك

(، حيث وقعت ىذه العبارات في نطاق الموافقة ٕ(، )ٔٔ(، )٘الدراسة العبارات )
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والواقعة في اإلرباعي األدنى  ،بدرجة متوسطة، وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي
 :من عبارات المحور وتشير تمك العبارات عمى الترتيب إلى

 ن األلفاظ واألساليب ملعديد باتي المغوية حصيمراء ثيسيم حفظ القرآن في إ
 ( متوسطٕٜٙٔ.ٕوالعبارات الجديدة بتقدير رقمي )

  يساعدني حفظ القرآن عمى استخالص المعاني الضمنية لممادة المسموعة
 ( متوسطٕٓٓٓ.ٕبتقدير رقمي )

 سموعة في الترتيب يساعدني حفظ القرآن عمى إدراك الفرق بين الكممات الم
 ( متوسطٖٖٕٙ.ٕواإليقاع بتقدير رقمي )

ما مدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى مستوى اإلجابة عن السؤال الثاني: 
 طالب المرحمة الثانوية في ميارة التحدث؟

بدور ترتيب عبارات المحور الثاني الخاص  لإلجابة عن ىذا السؤال تم
حسب لتحدث لدى طالب المرحمة الثانوية حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارة ا

 :، والجدول التالي يوضح ذلكأوزانيا النسبية
بدور حفظ القرآن  عمى المحور الثاني الخاص ( درجة ومستوى الموافقةٛجدول )

 (ٜٓٔ)ن =  عينة الدراسة من وجية نظر التحدث الكريم في تنمية ميارة

 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 
 النسبي

ترتيب 
لعبارات ا

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

القدرة  في  يساعدني حفظ القرآن ٖٔ
46.00 419 عمى التعبير بمغة واضحة

% 338 37.10
% 153 16.80

 متوسطة 10 2.2923 %

عمى  يجعمني حفظ القرآن قادراً  ٗٔ
59.50 541 االشتراك بالمناقشات والمناظرات

% 325 35.70
 مرتفعة 8 2.5462 4.80% 44 %

عمى التعبير  يعنني حفظ القرآن ٘ٔ
61.60 561 عن النفس بدقة

% 302 33.20
 مرتفعة 7 2.5648 5.20% 47 %

ٔٙ 
يقوي حفظ القرآن ميارتي في 

أنماط التواصل المغوي مع  امتالك
 اآلخرين

709 77.90
% 147 16.20

 مرتفعة 4 2.7198 5.90% 54 %

ٔٚ 
دور القائد في  يمنحني حفظ القرآن

التواصل والتنظيم واإلقناع عند 
 الحديث مع اآلخرين

630 69.20
% 242 26.60

 مرتفعة 5 2.6505 4.20% 38 %

يسيم حفظ القرآن في تنمية ميارة  ٛٔ
77.60 706 النطق الصحيح لدي

% 160 17.60
 مرتفعة 3 2.7275 4.80% 44 %

 مرتفعة 9 2.5154 %7.30 34.0066 58.80309 535يم عمى يساعد حفظ القرآن الكر  ٜٔ
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تنمية ميارة التحميل والقدرة عمى 
 العرض والتعبير لدي

% % 

ٕٓ 
يمكنني حفظ القرآن من استخدام 

سيمة مناسبة لموضوع  نغمة
 الحديث وبإيقاع سيل وغير رسمي

421 46.30
% 190 20.90

% 299 32.90
 متوسطة 12 2.1341 %

ٕٔ 
القرآن الدافعية يكسبني حفظ 

اإليجابية لتعمم ميارات التحدث 
 المتعددة

593 65.20
% 267 29.30

 مرتفعة 6 2.5967 5.50% 50 %

ٕٕ 
ميارة القدرة  يكسبني حفظ القرآن

عمى الضبط االنفعالي عند 
 التحدث

390 42.90
% 311 34.20

% 209 23.00
 متوسطة 11 2.1989 %

ٕٖ 
يمنحني حفظ القرآن القدرة عمى 

لكممات وتكوين جمل مناسبة ربط ا
 عند التحدث 

714 78.50
% 152 16.70

 مرتفعة 2 2.7363 4.80% 44 %

ٕٗ 
يجعمني حفظ القرآن قادرًا عمى 
تنظيم أفكاري وعرضيا بتسمسل 

 منطقي عند التحدث
738 81.10

% 113 12.40
 مرتفعة 1 2.7462 6.50% 59 %

متوسط األوزان  إجمالي المحور
 9.536النسبية 

ة المئوية لدرجة الموافقة النسب
 مرتفعة 84.59

( أن نسبة الموافقة اإلجمالية عمى عبارات المحور ٛيتضح من جدول )
( بينما ٖٙ٘.ٕجاءت مرتفعة؛ حيث بمغ متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور )

(، مما يدل عمى أن لحفظ القرآن الكريم أثرًا ٕ٘.ٗٛبمغت النسبة المئوية لمموافقة )
 كبيرًا في تنمية ميارة التحدث لدى عينة الدراسة. ودوراً 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن حفظ القرآن الكريم يعمل عمى ضبط 
وتحسين مخارج الحروف لدى الطالب من جية، كما أنو يسيم في زيادة حصيمتيم 
المغوية من جية أخرى، مما يزيد من طالقتيم وثقتيم بأنفسيم أثناء التحدث مع 

 آلخرين، وبالتالي يكون تأثيره كبير في تنمية ىذه الميارة لدييم.ا
ضرورة تعميم من ( ٚ٘، ٕٔٓٓ)البجة وتتفق ىذه الدراسة مع ما أشار إليو 

ميارة التحدث لمطالب وفق خطوات ومراحل، وتتمثل بالتالي: تعميم الطالب عمى 
العمل عمى محاكاة استخدام المغة العربية من خالل تقميد بعض األنماط المغوية و 

تعميم الطالب عمى استخدام ، و بعض األساليب والتراكيب المغوية التي تعمموىا
تزويد الطالب ، نبرات الصوت بشكل فعال يتناسب مع الموضوع المتحدث حولو

العمل عمى تحفظ ، بمفردات ومصطمحات ترتبط بالموضوع وتعمل عمى دعمو
والعمل عمى تدعيميا في المواضيع  ،نبويةمقدار مناسب من القرآن الكريم والسنة ال

 المراد التحدث عنو، مما يعمل عمى تسيير ميارة التحدث بسيولة ويسر.
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مراحل تدريس أن من ذكر  حيث ,p3) (Kayi,2006كما تتفق مع ما أشار 
ميارة التحدث: التعبير الشفوي: يجب عمى المعمم في ىذه المرحمة أن يراعي نقاط 

تعميم المفردات ، تالي: المخزون المغوي لدى المتعممينميمة والمتمثمة بال
العمل عمى تطوير وتحسين المفردات المغوية والمخزون المغوي الموجود ، والتراكيب

التعبير: يجب عمى المعمم أن يتبع الخطوات التالي في تدريس ، لدى المستمعين
موضوع لقصة تضمين ال ومنيا: ميارة التعبير التي تتطمب تطبيق ميارة التحدث

 .نموذجية
 ىـ( من أنٖٓٗٔكما تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة القحطاني )

آداب تالوة القرآن الكريم، وسماعو، فييا: دليٌل عمى اإلعجاز التربوي لمقرآن 
الكريم، وكيف ال تكون كذلك ؟!، ومصدرىا كتاب ا تعالى، وسنة نبيو محمد ـ 

ن الكريم وسماعو، تساىم في: تعميم الطالب طريقة التعمم ، أن آداب تالوِة القرآ
عز  –الذاتي، أن آداب تالوة القرآن الكريم وسماعو، فييا: تذكير لإلنسان بنعم ا 

أن أدب إخالص  عميو كنعمة القمب، والعقل، والمسان، واألسنان، واألذن، –وجل 
تمى، يساىم في تيذيب السموك النية أثناء تالوة القرآن الكريم، أو عند سماع آياتو ت

الديني لدى الطالب، أن أدب الطيارة قبل البدء في تالوة القرآن الكريم، يعمل عمى 
تعويد الطالب عمى السموك الصحي، أن أدب االستعاذة قبل بداية تالوة القرآن 

أن أدب الترتيل أثناء  الكريم، يساىم في: تيذيب السموك االنفعالي لدى الطالب،
لقرآن الكريم، يساىم في تحقيق النطق بالمغة العربية الفصحى، وكذا تحسين تالوة ا

قواعد المغة لدى الطالب، أن أدب التدبر أثناء تالوة القرآن الكريم، أو عند سماع 
أن أدب  آياتو تتمى، يعمل عمى تيذب السموك العقمي، والنمو الفكري لدى الطالب،

رآن الكريم، يعمل عمى تدريب الطالب االستماع واإلنصات عند تالوة آيات الق
عمى إتقان ميارة الحوار، أن االستماع مالزم ألدب اإلنصات، أن أدب االستماع 

 واإلنصات ينميان ميارة اإلصغاء لدى الطالب. 
 موافقة ( أن أكثر العباراتٛيتضح من الجدول )وفيما يتعمق بترتب العبارات 

ىذه  حيث وقعت ،(18)، (23)، (24) من وجية نظر عينة الدراسة العبارات
كبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة  الموافقة بدرجة في نطاق العبارات

 :عمى الترتيب إلى تمك العبارات وتشير المحور في اإلرباعي األعمى من عبارات
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  يجعمني حفظ القرآن قادرًا عمى تنظيم أفكاري وعرضيا بتسمسل منطقي عند
 مرتفع( ٕٙٗٚ.ٕرقمي )التحدث بتقدير 

  يمنحني حفظ القرآن القدرة عمى ربط الكممات وتكوين جمل مناسبة عند
 مرتفع( ٖٖٙٚ.ٕالتحدث بتقدير رقمي )

  يسيم حفظ القرآن في تنمية ميارة النطق الصحيح لدي بتقدير رقمي
 مرتفع( ٕ٘ٚٚ.ٕ)

( أن أقل العبارات موافقة من وجية نظر عينة ٛكما يتضح من الجدول )
(، حيث وقعت ىذه العبارات في نطاق ٖٔ(، )ٕٕ(، )ٕٓلدراسة العبارات )ا

الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي 
 األدنى من عبارات المحور وتشير تمك العبارات عمى الترتيب إلى:

  وبإيقاع يمكنني حفظ القرآن من استخدام نغمة سيمة مناسبة لموضوع الحديث
 ( متوسطٖٔٗٔ.ٕسيل وغير رسمي بتقدير رقمي )

  يكسبني حفظ القرآن ميارة القدرة عمى الضبط االنفعالي عند التحدث بتقدير
 ( متوسطٜٜٛٔ.ٕرقمي )

  يساعدني حفظ القرآن القدرة عمى التعبير بمغة واضحة بتقدير رقمي
 ( متوسطٖٕٜٕ.ٕ)

القرآن الكريم عمى مستوى طالب  ما مدى تأثير حفظاإلجابة عن السؤال الثالث: 
 المرحمة الثانوية في ميارة القراءة اإلبداعية؟

ترتيب عبارات المحور الثالث الخاص بدور لإلجابة عن ىذا السؤال تم 
، والجدول حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارة القراءة اإلبداعية حسب أوزانيا النسبية

 :التالي يوضح ذلك
بدور حفظ القرآن  عمى المحور الثالث الخاص الموافقة( درجة ومستوى ٜجدول )

 (ٜٓٔ)ن =  عينة الدراسة من وجية نظر اإلبداعية الكريم في تنمية ميارة القراءة

 العبارة م
الوزن  درجة الموافقة

 النسبي
ترتيب العبارات 
وفق الوزن 

 النسبي
مستوى 
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك

ٕ٘ 
يسيم حفظ القرآن في زيادة 
معدالت القراءة واالطالع 

 لدي
481 52.90

% 172 18.90
% 257 28.20

% 
2.246

 متوسطة 17 2

ٕٙ 
 يساعدني حفظ القرآن عمى

ابتكار عناوين جديدة في 
 النص المقروء

737 81.00
% 117 12.90

% 56 6.20
% 

2.748
 مرتفعة 7 4
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 العبارة م
الوزن  درجة الموافقة

 النسبي
ترتيب العبارات 
وفق الوزن 

 النسبي
مستوى 
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك

ٕٚ 

يجعمني حفظ القرآن قادرًا 
أكبر عدد اإلتيان ب عمى

ممكن من النتائج المترتبة 
عمى موقف أو فكرة في 

 النص المقروء

582 64.00
% 48 5.30

% 280 30.80
% 

2.331
 متوسطة 15 9

ٕٛ 
يمنحني حفظ القرآن القدرة 

غير  عمى الوصول لحمول
مألوفة لمشكمة من مشكالت 

 النص المقروء
727 79.90

% 127 14.00
% 56 6.20

% 
2.737

4 10 
 مرتفعة

ٕٜ 
 كنني حفظ القرآن منيم

استخراج أكبر عدد من 
األفكار والمفاىيم من النص 

 المقروء
736 80.90

% 115 12.60
% 59 6.50

% 
2.744

0 9 
 مرتفعة

ٖٓ 
 يعينني حفظ القرآن عمى

إضافة أفكار جديدة إلى 
 النص

525 57.70
% 62 6.80

% 323 35.50
% 

2.222
 متوسطة 18 0

ٖٔ 
يمكنني حفظ القرآن من 

طأ في موقِف ما الخ اكتشاف
في النص المقروء 

 وتصحيحو
603 66.30

% 251 27.60
% 56 6.20

% 
2.601

 مرتفعة 12 1

ٖٕ 
يجعمني حفظ القرآن قادرًا 

تمخيص النص المقروء  عمى
 في بضعة أسطر

545 59.90
% 76 8.40

% 289 31.80
% 

2.281
 متوسطة 16 3

ٖٖ 
 يساعدني حفظ القرآن عمى

توظيف األفكار والحقائق 
مصة من النص في المستخ

 مواقف جديدة
566 62.20

% 205 22.50
% 139 15.30

% 
2.469

2 13 
 مرتفعة

ٖٗ 
ذكر  يعنني حفظ القرآن عمى

أكبر عدد ممكن من 
المرادفات لبعض المفردات 

 الواردة في النص المقروء
736 80.90

% 126 13.80
% 48 5.30

% 
2.756

0 5 
 مرتفعة

ٖ٘ 
يسيم حفظ القرآن الكريم في 

مة مثيرة لمتفكير أسئ طرحي
 ترتبط بالنص بعد قراءتو

577 63.40
% 80 8.80

% 253 27.80
% 

2.356
0 14 

 مرتفعة

ٖٙ 
دمج  يمكنني حفظ القرآن من

فكرتين أو أكثر من المادة 
المقروءة وعرضيا بشكل 

 آخر
713 78.40

% 154 16.90
% 43 4.70

% 
2.736

3 11 
 مرتفعة

 مرتفعة 3.002.7781 16.3027 80.80148 735 يكسبني حفظ القرآن ميارة ٖٚ
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 العبارة م
الوزن  درجة الموافقة

 النسبي
ترتيب العبارات 
وفق الوزن 

 النسبي
مستوى 
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك
ير مألوفة توليد أفكار غ

لموقف أو فكرة في النص 
 المقروء

% % % 0 

ٖٛ 
من خالل حفظ القرآن 

توظيف األفكار  أستطيع
والحقائق المستخمصة من 

 النص في مواقف جديدة
736 80.90

% 132 14.50
% 42 4.60

% 
2.762

6 4 
 مرتفعة

ٖٜ 
 يساعدني حفظ القرآن عمى

إلحداث من خالل التنبؤ با
المعمومات المقدمة في 

 النص
731 80.30

% 155 17.00
% 24 2.60

% 
2.776

9 2 
 مرتفعة

ٗٓ 
يجعمني حفظ القرآن أمتمك 

تقديم تعميالت إضافية  ميارة
لموقف أو فكرة في النص 

 المقروء
710 78.00

% 172 18.90
% 28 3.10

% 
2.749

5 6 
 مرتفعة

ٗٔ 
 يمكنني حفظ القرآن من

المقروء بإنتاج التعبير عن 
 إبداعي جديد

709 77.90
% 172 18.90

% 29 3.20
% 

2.747
3 8 

 مرتفعة

ٕٗ 
يمكنني حفظ القرآن الكريم 

استنباط الدروس والعبر  من
 المستفادة من النص المقروء

725 79.70
% 157 17.30

% 28 3.10
% 

2.765
 مرتفعة 3 9

متوسط األوزان النسبية  إجمالي المحور
9.610 

ية لدرجة الموافقة النسبة المئو 
 مرتفعة 86.69

( أن نسبة الموافقة اإلجمالية عمى عبارات المحور ٜيتضح من جدول )
( بينما ٔٓٙ.ٕجاءت مرتفعة؛ حيث بمغ متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور )

(، مما يدل عمى أن لحفظ القرآن الكريم أثرًا ٜٙ.ٙٛبمغت النسبة المئوية لمموافقة )
 في تنمية ميارة القراءة اإلبداعية لدى عينة الدراسة. ودورًا كبيراً 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن القرآن الكريم يشتمل عمى العديد من 
اآليات التي تحمل ميارات إبداعية متنوعة كالطالقة والمرونة والحساسية 

م ينمي لممشكالت وغيرىا من الميارات اإلبداعية، إضافة إلى أن حفظ القرآن الكري
جوانب التفكير المختمفة لدى الطالب، ويجعميم أكثر رؤية ونقدًا لما يسمعون أو 
يقرؤون، ومن ثم فإن حفظو يغزي حصيمة الطالب بالميارات والممارسات المغوية 
اإلبداعية، لذا جاءت استجابات الطالب مرتفعة فيما يتعمق بأثر حفظ القرآن الكريم 

 بداعية لدى الطالب.عمى تنمية ميارة القراءة اإل
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عممية عقمية عميا، وتأتي ىذه النتيجة متمشية مع كون القراءة اإلبداعية 
من  الكمماتتتجاوز فيم القارئ واستيعابو النص إلى التعمق فيو، واستنباط ما وراء 

توضيح العالقات بينيا، وطرح البدائل والمقترحات، والوصول و أفكار، ومضامين، 
جديدة، وتفسير المواقف الغامضة من قبل التمميذة من  إلى أفكار واستنتاجات

 (.ٚ، ٕٗٔٓخالل ميارات )الطالقة المرونة، واألصالة والتفاصيل( )المالكي، 
 ( أن أكثر العباراتٜيتضح من الجدول )وبالنسبة لترتيب عبارات المحور 

 ،(34)، (38) ،(42)، (39)، (37) من وجية نظر عينة الدراسة العبارات موافقة
كبيرة، وذلك حسب ترتيب  الموافقة بدرجة في نطاق ىذه العبارات حيث وقعت

تمك  وتشير المحور الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعمى من عبارات
 :عمى الترتيب إلى العبارات

  يكسبني حفظ القرآن ميارة توليد أفكار غير مألوفة لموقف أو فكرة في النص
 مرتفع (ٓٛٚٚ.ٕالمقروء بتقدير رقمي )

  يساعدني حفظ القرآن عمى التنبؤ باإلحداث من خالل المعمومات المقدمة في
 مرتفع( ٜٙٚٚ.ٕالنص بتقدير رقمي )

  يمكنني حفظ القرآن الكريم من استنباط الدروس والعبر المستفادة من النص
 مرتفع( ٜ٘ٙٚ.ٕالمقروء بتقدير رقمي )

 حقائق المستخمصة من من خالل حفظ القرآن أستطيع توظيف األفكار وال
 مرتفع( ٕٙٙٚ.ٕالنص في مواقف جديدة بتقدير رقمي )

  يعنني حفظ القرآن عمى ذكر أكبر عدد ممكن من المرادفات لبعض المفردات
 مرتفع( ٓٙ٘ٚ.ٕالواردة في النص المقروء بتقدير رقمي )

( أن أقل العبارات موافقة من وجية نظر عينة ٜكما يتضح من الجدول )
(، حيث وقعت ىذه العبارات ٖ٘(، )ٕٚ(، )ٕٖ(، )ٕ٘(، )ٖٓعبارات )الدراسة ال

( وقعت في نطاق الموافقة ٖ٘في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، ما عدا العبارة )
بدرجة كبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من 

 عبارات المحور وتشير تمك العبارات عمى الترتيب إلى:
 ينني حفظ القرآن عمى إضافة أفكار جديدة إلى النص بتقدير رقمي يع

 ( متوسطٕٕٕٓ.ٕ)
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  يسيم حفظ القرآن في زيادة معدالت القراءة واالطالع لدي بتقدير رقمي
 ( متوسطٕٕٙٗ.ٕ)
  يجعمني حفظ القرآن قادرًا عمى تمخيص النص المقروء في بضعة أسطر بتقدير

 ( متوسطٖٕٔٛ.ٕرقمي )
 رآن قادرًا عمى اإلتيان بأكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة يجعمني حفظ الق

 ( متوسطٜٖٖٔ.ٕعمى موقف أو فكرة في النص المقروء بتقدير رقمي )
  يسيم حفظ القرآن الكريم في طرحي أسئمة مثيرة لمتفكير ترتبط بالنص بعد

 مرتفع( ٖٓٙ٘.ٕقراءتو بتقدير رقمي )
إناث/  -ر متغيرات )النوع "ذكور ما مدى تأثي اإلجابة عن السؤال الرابع:

تعميم  –أدبي/ المستوى التعميمي لألسرة "تعميم عالي  –التخصص "عممي 
أمية"( في رؤية عينة الدراسة لمدى تأثير حفظ القرآن الكريم عمى  –متوسط 

 مستوى طالب المرحمة الثانوية في ميارة المغة العربية؟
  اد العينة عمى مدى الموافقة النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفر

 إناث( -إلجمالي االستبانة ومحاورىا الفرعية بحسب متغير النوع )ذكور
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
 استجابات أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا، والجدول التالي يبين ذلك:

إلظيار داللة  t – testائج اختبار التاء لعينتين مستقمتين ( يوضح نتٓٔجدول )
الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة عمى إجمالي االستبانة 

 (ٜٓٔومحاورىا حسب متغير النوع )ن=
االنحراف  المتوسط ن النوع المحور

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

: أثر حفظ القرآن األول
م في تنمية مستوى الكري

 ميارة االستماع

 5.53371 30.2485 507 ذكور
.472 .637 

 5.32772 30.0769 403 إناث غير دالة
: أثر حفظ القرآن الثاني

الكريم في تنمية مستوى 
 ميارة التحدث

 5.35284 30.7101 507 ذكور
1.872 .062 

 4.73207 30.0744 403 إناث غير دالة
لقرآن : أثر حفظ االثالث

الكريم في تنمية مستوى 
 ميارة القراءة اإلبداعية

 8.71813 46.7258 507 ذكور
-.332 .740 

 8.36796 46.9156 403 إناث غير دالة

 591. 538. 17.90011 107.6844 507 ذكور المجموع
 16.28518 107.0670 403 إناث غير دالة
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 ( أنو: ٓٔيتضح من الجدول )
 داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  ال توجد فروق ذات

(، ٖٛ٘.إناث(، بالنسبة إلجمالي االستبانة، حيث جاءت قيمة )ت(، ) -)ذكور
 (.٘ٓ.ٓوىي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع
إناث( ، بالنسبة لممحور األول الخاص بدور حفظ القرآن الكريم في  -ذكور)

(، وىي قيمة غير دالة ٕٚٗ.تنمية ميارة االستماع، حيث جاءت قيمة )ت(، )
 (.٘ٓ.ٓإحصائًيا عند مستوى داللة )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع
، بالنسبة لممحور الثاني الخاص بدور حفظ القرآن الكريم في إناث(  -)ذكور

(، وىي قيمة غير دالة ٕٚٛ.ٔتنمية ميارة التحدث، حيث جاءت قيمة )ت(، )
 (.٘ٓ.ٓإحصائًيا عند مستوى داللة )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع
حور الثالث الخاص بدور حفظ القرآن الكريم في إناث(، بالنسبة لمم -)ذكور

(، وىي قيمة ٕٖٖ.-تنمية ميارة القراءة اإلبداعية، حيث جاءت قيمة )ت(، )
 (.٘ٓ.ٓغير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن حفظ القرآن الكريم لو آداب 
نو يكسبيم العديد من الميارات دون وضوابط يمتزم بيا الذكور واإلناث معًا، كما أ

تفرقة بين ذكور أو إناث، وبالتالي تأثيره يكون متشابيًا فيما يتعمق بتنمية بعض 
ميارات المغة العربية لدى الطالب، ولذا لم تكن الفروق ذات داللة إحصائية في 

 استجابات عينة الدراسة فيما يتعمق بمتغير النوع.
  استجابات أفراد العينة عمى مدى الموافقة النتائج الخاصة بالفروق بين

 عممي( -إلجمالي االستبانة ومحاورىا الفرعية بحسب متغير التخصص )أدبي
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
 استجابات أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا، والجدول التالي يبين ذلك:
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إلظيار داللة  t – test( يوضح نتائج اختبار التاء لعينتين مستقمتين ٔٔجدول )
الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة عمى إجمالي االستبانة 

 (ٜٓٔومحاورىا حسب متغير التخصص )ن=
االنحراف  المتوسط ن التخصص المحور

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

القرآن  : أثر حفظاألول
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة االستماع
 2.62261 32.9733 562 أدبي

26.085 .ٓٓٓ 
 5.76315 25.6494 348 عممي دالة

: أثر حفظ القرآن الثاني
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة التحدث
 2.15582 32.9448 562 أدبي

24.319 .ٓٓٓ 
 5.80138 26.3649 348 عممي دالة

ثر حفظ القرآن : أالثالث
الكريم في تنمية مستوى 
 ميارة القراءة اإلبداعية

 2.73474 51.7562 562 أدبي
32.631 .ٓٓٓ 

 8.73315 38.8218 348 عممي دالة
 ٓٓٓ. 35.110 4.43359 117.6744 562 أدبي المجموع

 17.22856 90.8362 348 عممي دالة
 ( أنو: ٔٔيتضح من الجدول )

 لة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير توجد فروق ذات دال
عممي(، بالنسبة إلجمالي االستبانة، حيث جاءت قيمة  -التخصص )أدبي

( ٘ٓ.ٓ(، وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )ٓٔٔ.ٖ٘)ت(، )
وكانت الفروق لصالح أدبي حيث بمغ متوسط استجاباتيم عمى المحور 

متوسط استجابات أفراد العينة من عممي (، بينما بمغ ٗٗٚٙ.ٚٔٔ)
(ٜٓ.ٖٕٛٙ.) 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير
عممي(، بالنسبة لممحور األول الخاص بدور حفظ القرآن  -التخصص )أدبي

(، وىي ٘ٛٓ.ٕٙالكريم في تنمية ميارة االستماع، حيث جاءت قيمة )ت(، )
( وكانت الفروق لصالح أدبي ٘ٓ.ٓائًيا عند مستوى داللة )قيمة دالة إحص

(، بينما بمغ متوسط ٖٖٜٚ.ٕٖحيث بمغ متوسط استجاباتيم عمى المحور )
 (.ٜٗٗٙ.ٕ٘استجابات أفراد العينة من عممي )

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير
حور الثاني الخاص بدور حفظ القرآن عممي(، بالنسبة لمم -التخصص )أدبي

(، وىي ٜٖٔ.ٕٗالكريم في تنمية ميارة التحدث، حيث جاءت قيمة )ت(، )
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( وكانت الفروق لصالح أدبي ٘ٓ.ٓقيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
(، بينما بمغ متوسط ٜٛٗٗ.ٕٖحيث بمغ متوسط استجاباتيم عمى المحور )

 (.ٜٖٗٙ.ٕٙاستجابات أفراد العينة من عممي )
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

عممي(، بالنسبة لممحور الثالث الخاص بدور حفظ القرآن  -التخصص )أدبي
الكريم في تنمية ميارة القراءة اإلبداعية، حيث جاءت قيمة )ت(، 

( وكانت ٘ٓ.ٓ(، وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )ٖٔٙ.ٕٖ)
الفروق لصالح أدبي حيث بمغ متوسط استجاباتيم عمى المحور 

(، بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينة من عممي ٕٙ٘ٚ.ٔ٘)
(ٖٛ.ٕٛٔٛ.) 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن طبيعة الدراسة تؤثر بدرجة مباشرة 
راستيم في أداء وميارات الطالب، ونظرًا ألن طالب التخصص األدبي تكون د

متعمقة ومكثفة في الجانب المغوي بمياراتو المتعددة مقارنة بطالب التخصص 
العممي الذين تكون دراستيم متعمقة ومكثفة في الجانب العممي، وتكون دراستيم 
لميارات المغة العربية المتعددة مقتصرة عمى القميل منيا ودون تعمق فييا من 

ب التخصص األدبي تجعميم أكثر جية، ومن جية أخرى فإن طبيعة دراسة طال
حفظًا لمقرآن الكريم مقارنة بطالب العممي، ومن ثم جاءت الفروق لصالحيم من 

 حيث رؤيتيم ألثر القرآن الكريم في تنمية بعض ميارات المغة العربية.
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى مدى الموافقة إلجمالي 

 -ا الفرعية بحسب متغير مستوى تعميم األسرة )تعميم عالياالستبانة ومحاورى
 .أمية( -تعميم متوسط

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
 استجابات أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا، والجدول التالي يبين ذلك:
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حادي االتجاه إلظيار داللة الفروق بين ( نتائج اختبار تحميل التباين إٔٔجدول )
استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا 

 (ٜٓٔحسب متغير المستوى )ن=
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
الداللة  ف المربعات

 اإلحصائية
: أثر حفظ القرآن األول

ية مستوى الكريم في تنم
 ميارة االستماع

: أثر حفظ القرآن الثاني
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة التحدث

 6060.276 2 12120.552 بين المجموعات

371.614 .111 
 دالة

 16.308 907 14791.361 داخل المجموعات

  909 26911.913 المجموع

: أثر حفظ القرآن الثالث
الكريم في تنمية مستوى 

 قراءة اإلبداعيةميارة ال

 4809.965 2 9619.930 بين المجموعات
312.265 .111 

 15.403 907 13970.927 داخل المجموعات دالة
  909 23590.857 المجموع

: أثر حفظ القرآن األول
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة االستماع

 10901.362 2 21802.724 بين المجموعات
220.638 .111 

 49.408 907 44813.387 المجموعاتداخل  دالة
  909 66616.111 المجموع

 اإلجمالي
125456.31 بين المجموعات

1 2 62728.155 
396.831 .111 

 158.073 907 143371.979 داخل المجموعات دالة
  909 268828.290 المجموع
 ( أنو: ٕٔيتضح من الجدول )

 مستوى تجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اس
أمية(، بالنسبة إلجمالي االستبانة  -تعميم متوسط -)تعميم عالي تعميم األسرة

(، ٗٔٙ.ٖٔٚ(، )ٖٔٛ.ٜٖٙومحاورىا، حيث جاءت قيمة )ف(، )
(، عمى الترتيب وىي قيم دالة إحصائًيا عند ٖٛٙ.ٕٕٓ(، )ٕ٘ٙ.ٕٖٔ)

" LSDلفروق نستخدم اختبار "( ولتوضيح اتجاه ا٘ٓ.ٓمستوى داللة )
 لممقارنات الثنائية البعدية.

  اتجاه الفروق عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا تبعا لمتغير مستوى تعميم
" LSDأمية( باستخدام اختبار " -تعميم متوسط -األسرة )تعميم عالي

 :لممقارنات الثنائية البعدية



حفظ القرآن الكريم في تنمية مستوى بعض ميارات المغة العربية أثر  
لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوك من وجية نظرىم   

 

338 

 ية البعدية " لممقارنات الثنائLSD( نتائج اختبار "ٖٔجدول )
 (.ٜٓٔلعينة الدراسة تبًعا لمتغير المستوى )ن=

المجموعة  المحور
 الفرق بين المجموعة )ب( )أ(

 ب( -)أ المتوسطات
الخطأ 
 المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

: أثر حفظ القرآن األول
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة االستماع
: أثر حفظ القرآن الثاني

الكريم في تنمية مستوى 
 ارة التحدثمي

 تعميم عالي
 000. 29480. *4.23745 تعميم متوسط

 000. 39855. *10.52706 أمية

 000. 41851. *6.28960 أمية تعميم متوسط

: أثر حفظ القرآن الثالث
الكريم في تنمية مستوى 
 ميارة القراءة اإلبداعية

 تعميم عالي
 000. 28651. *3.16558 تعميم متوسط

 000. 38734. *9.56710 أمية
 000. 40674. *6.40152 أمية تعميم متوسط

: أثر حفظ القرآن األول
الكريم في تنمية مستوى 

 ميارة االستماع
 تعميم عالي

 000. 51313. *3.49396 تعميم متوسط
 000. 69372. *14.56818 أمية

 000. 72847. *11.07422 أمية تعميم متوسط

 تعميم عالي إجمالي االستبانة
 000. 91781. *10.89699 تعميم متوسط

 000. 1.24083 *34.66234 أمية
 000. 1.30298 *23.76534 أمية تعميم متوسط

 ٘ٓ* تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية .
 ( ما يمي:ٖٔيتضح من الجدول )

  يرلمتغتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا 
بالنسبة إلجمالي االستبانة،  أمية(، -تعميم متوسط -المستوى )تعميم عالي

تعميم عالي حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وتعميم  لصالح
، كما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي (*ٜٜٜٙٛ.ٓٔ)متوسط 
ق بين (، ولصالح تعميم متوسط حيث جاءت قيمة الفر *ٖٕٗٙٙ.ٖٗوأمية )

(، وىي قيم دالة إحصائًيا عند *ٖٗ٘ٙٚ.ٖٕ)متوسطات تعميم متوسط وأمية 
 (.٘ٓ.ٓمستوى داللة )

  لمتغيرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا 
بالنسبة لممحور األول الخاص  أمية(، -تعميم متوسط -المستوى )تعميم عالي

تعميم عالي حيث  ة ميارة االستماع ، لصالحبدور حفظ القرآن الكريم في تنمي
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، (*ٖٕ٘ٗٚ.ٗ)جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وتعميم متوسط 
(، *ٕٙٓٚ٘.ٓٔكما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وأمية )

ولصالح تعميم متوسط حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم متوسط 
 (.٘ٓ.ٓالة إحصائًيا عند مستوى داللة )(، وىي قيم د*ٜٕٓٙٛ.ٙ)وأمية 

  لمتغيرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا 
بالنسبة لممحور الثاني الخاص  أمية(، -تعميم متوسط -المستوى )تعميم عالي

تعميم عالي حيث  بدور حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارة التحدث، لصالح
، (*ٛ٘٘ٙٔ.ٖ)بين متوسطات تعميم عالي وتعميم متوسط جاءت قيمة الفرق 

(، *ٓٔٚٙ٘.ٜكما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وأمية )
ولصالح تعميم متوسط حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم متوسط 

 (.٘ٓ.ٓ(، وىي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )*ٕ٘ٔٓٗ.ٙ)وأمية 
  لمتغيرإحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا توجد فروق ذات داللة 

بالنسبة لممحور الثالث الخاص  أمية(، -تعميم متوسط -المستوى )تعميم عالي
تعميم عالي  بدور حفظ القرآن الكريم في تنمية ميارة القراءة اإلبداعية، لصالح

حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وتعميم متوسط 
، كما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات تعميم عالي وأمية (*ٜٖٜٙٗ.ٖ)
(، ولصالح تعميم متوسط حيث جاءت قيمة الفرق بين *ٛٔٛٙ٘.ٗٔ)

(، وىي قيم دالة إحصائًيا عند *ٕٕٗٚٓ.ٔٔ)متوسطات تعميم متوسط وأمية 
 (.٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن لألسرة دور رئيسي في تنمية وثقل
ميارات الطالب في المراحل التعميمية المختمفة وفي التخصصات المختمفة، ومن 
الطبيعي أن يكون لألسرة ذات المؤىل العالي بواقع ما حصمتو من عموم ومعارف 
واكتسبتو من ميارات في المجاالت العممية المتعددة، دورًا مؤثرًا في ثقل وتنمية 

التي تتسم باألمية أو لدييا مستوى تعميمي  ميارات أبنائيا مقارنة بغيرىا من األسر
متوسط، ومن ثم جاءت الفروق لصالح األسر ذات المستوى التعميمي العالي 
مقارنة بغيرىا من حيث رؤيتيا ألثر حفظ القرآن الكريم في تنمية بعض ميارات 

 المغة العربية لدى الطالب.
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 توصيات الدراسة:
عميمية المختمفة عمى حفظ القرآن ضرورة حث الطالب في جميع المراحل الت .ٔ

الكريم والمراجعة المستمرة لو وتقديم التعزيزات المادية والمعنوية المسيمة في 
 ذلك ليم.

ضرورة الكشف المبكر عن الطالب الذين لدييم مشكالت صحية تتعمق  .ٕ
باالستماع أو التحدث والعمل عمى عالجيا من خالل برامج الكشف المبكر 

 ة لحالة الطالب الصحية.والمتابعة المستمر 
تدريب الطالب عمى المشاركة الفعالة في األنشطة والفعاليات المدرسية  .ٖ

المتعددة مما يسيم في تنمية ميارات التحدث والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين 
 لدييم.

ربط حفظ الطالب القرآن الكريم بالعديد من التقديرات والمكافآت لمطالب مما  .ٗ
 جعتو.يشجعيم عمى حفظو ومرا

تدريب وتأىيل معممي القرآن الكريم بما يمكنيم من التعامل مع الحاالت  .٘
واالستعدادات المختمفة لمطالب من جية، ويمكنيم من اكتساب الميارات 

 المتطمبة لتحفيظ القرآن الكريم من جية أخرى.
 مقترحات الدراسة:

وية وآليات معوقات تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب المرحمة الثان .ٔ
 التغمب عمييا من وجية نظر المعممين.

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية ميارتي التحدث واالستماع لدى  .ٕ
 طالب المرحمة الثانوية وسبل تعميقو من وجية نظرىم.

أثر حفظ القرآن الكريم عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب المرحمة  .ٖ
 ضوء بعض المتغيرات. الثانوية من وجية نظرىم في

أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية مستوى التحصيل واالتجاه نحو التعمم لدى  .ٗ
 طالب المرحمة الثانوية من وجية نظرىم في ضوء بعض المتغيرات.

مستوى امتالك معممي المرحمة الثانوية لميارات التدريس اإلبداعي وآليات  .٘
 تنميتو من وجية نظر مديري المدارس.
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 عــــــــــــــجالمرا
 المراجع العربية: -أوالً 

درء تعارض العقل والنقل، تحقيق  ىـ(.ٜٜٖٔ. )ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم
 محمد رشاد سالم، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةـ.

المغني،  (.ٜٛٙٔ. )ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد ا بن أحمد بن محمد
 اىرة.مكتبة الق

السيرة النبوية، تعميق : عمر عبد السالم  ىـ(.ٕٚٗٔ. )ابن ىشام، عبد الممك  
 دار الكتاب العربي. تدمري، بيروت،

(. أثر برنامج تدريبي في تنمية ٕٓٔٓ) .أبو زيتون، جمال، وعميوات، شادية
ميارات االستماع ومفيوم الذات األكاديمي لدى الطمبة المعوقين بصريًا، 

 ، العدد الرابع. ٕٙدمشق، المجمد  مجمة جامعة
(. أثر برنامج  باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ٜٕٓٓ). أبو عكر، محمد نايف

ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس بمدارس خان يونس، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية. غزة.

مية بعض كميارات االستماع في برنامج محوسب لتن .(ٜٕٓٓ). أبودية، ىناء
المغة العربية لدى الطالبات المعممات في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.
فاعمية استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة  .(ٕٗٔٓ) .أحمد، سناء محمد حسن

قدة والكتابة اإلبداعية والدافع لإلنجاز لدى عمى تنمية ميارات القراءة النا
 تالميذ الصف السادس االبتدائي، المجمة التربوية، العدد الثالثون، يوليو.

، دار المناىج ستراتيجيات تدريس المغة العربية(. أٖٕٓ) إسماعيل، بميغ حمدي.
 لمنشر والتوزيع، عمان.

لثاني الثانوي من (. "مدى تمكن طمبة الصف إٗٔٓ) .األعور، حمير يحيى
ميارات الفيم القرائي في الجميورية اليمنية"، مجمة جامعة الناصر، العدد 

  .ٕٗٔ -ٖٛٔ(، ص صٗ)
فعالية برنامج لتنمية  (.0202. )أمين، صفية فتح الباب، وعبد اهلل، معتز سيد

ميارات التحدث واالستماع لزيادة الرضا عن الصداقة لد عينة من 
وادي، مجمة دراسات عربية في عمم النفس، طالبات جامعة جنوب ال

 ، إبريل.9، عدد 9مجمد 
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أساليب تدريس ميارات المغة العربية وآدابيا،  .(ٕٔٓٓ)حسين.  البجة، عبد الفتاح
 دار الكتاب الجامعي: العين، اإلمارات العربية المتحدة.

كتابية "تعميم األطفال الميارات القرائية وال .(ٕٕٓٓ) .الفتاح حسين ، عبدةالبج
 "دار الفكر، عمان.

فاعمية استراتيجيات التعمم في تنمية  .ه(ٖٓٗٔ). البراوي، إيمان عبد ا أحمد
ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، مصر، القاىرة، جامعة القاىرة، معيد الدراسات التربوي.
ء القراءة تقويم مستوى أدا (.ٕٗٔٓ. )الكريم بن حمود فيد بن عبدالبكر، 

مجمة العموم اإلنسانية اإلبداعية عند طمبة الصف األول المتوسطة 
عمادة البحث  - اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود  واالجتماعية
 السعودية. ،ٖٔالعدد العممي، 

ميارات االستماع الالزمة لمنجاح في الدراسة  (.ٜٜٙٔ) .جاب ا، عمي سعد
 بحث مقدم إلى مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس.  الجامعية،

المعايير الالزمة لتقويم ميارة  (.0200. )الجميدي، حسن بن إبراىيم بن حسن
االستماع لدى طالب الصف الرابع االبتدائي من وجية نظر معممي المغة 

 العربية بالمرحمة االبتدائية، مكتب التربية والتعميم بالنسيم، جدة.
"مستوى تمكن معممي المغة العربية من أساليب  (.ٕٗٔٓ) .ثي، رمزي ىاشمالحار 

تنمية فيم المقروء لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي"، رسالة ماجستير 
 جامعة أم القرى. -غير منشورة، كمية التربية

(. فاعمية برنامج قائم عمى القصة في تنمية بعض ٕٓٔٓ). الحميد، حسن أحمد
اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط، رسالة  ميارات القراءة

 ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كمية التربية.
بناء برنامج إثرائي قائم عمى فاعمية  (.0200. )خصاونة، نجوى أحمد سميم

إستراتيجية التخيل البصري لتنمية ميارة االستماع لدى طالبات المرحمة 
جمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، المجمد المتوسطة، م

 الخامس، العدد الرابع، أكتوبر.
(. "أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في ٕٗٓٓ) .راشد، حنان مصطفى

تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالبات الصف األول اإلعدادي 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%8C+%D9%81%D9%87%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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العممي الرابع"  األزىري"، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، المؤتمر
 القراءة وتنمية التفكير".

(. درجة تمكن معممي المغة اإلنجميزية من أساليب تنمية ٖٕٔٓ). الزىراني، أحمد
ميارة االستماع لدى طالب الصف الثالث المتوسط، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.
(. ميارات فيم النص القرآني وعالقتيا ببعض ٕٚٓٓ) سعد، أحمد الضوي.

ميارات التفكير  لدى الطالب المعممين بكمية التربية ـ جامعة طيبة 
 بالمدينة المنورة، كمية التربية، جامعة األزىر.

مستوى تمكن معممي المغة العربية من أساليب تنمية  .(ٕٔٔٓ). السممي، محمد
السادس االبتدائي بالعاصمة  ميارات االستماع لدى تالميذ الصف

المقدسة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 المممكة العربية السعودية.

أ( التفكير الناقد واإلبداعي، عمان: 9116السميتي، فراس محمود مصطفى )
 جدارا لمكتاب العالمي.

ت التعمم التعاوني في ستراتجياا(. أثر استخدام بٕٙٓٓ). السميتي، فراس محمود
تدريس المطالعة والنصوص األدبية في تنمية القراءة الناقدة واإلبداعية 
لدى طمبة المرحمة األساسية العميا واتجاىيم نحوىا، رسالة ماجستير غير 

 منشور، األردن، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان.
ئم عمى استخدام نشاطات (. "فاعمية برنامج قإٕٔٓ) .الشيري، محمد ىادي

القراءة في تنمية ميارات الفيم القرائي واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف 
جامعة أم  -السادس االبتدائي." رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية

 القرى.
دار  ، مباحث في عموم القرآن، بيروت، دار العمم(. ٜٜٙٔ. )صبحي الصالح،

 العمم لمماليين.
العالقة بين بعض  (.ٕٗٓٓ). مير يونس والمحجوب، شافي فيدصالح، س

ميارات القراءة اإلبداعية والقدرة عمى التفكير اإلبداعي. مجمة القراءة 
 .ٕٛٔ-ٖٜٔ(، ٖٖوالمعرفة،)
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فاعمية برنامج  (.ٕٗٓٓ). طو، شحاتة محروس وقناوي، شاكر عبد العظيم محمد
ة ميارات القراءة اإلبداعية قائم عمى الوسائط التعميمية المتعددة في تنمي

 .ٕ٘ٔ-ٚٚ(، ٓٗلمتالميذ وميوليم نحوىا. مجمة القراءة والمعرفة، العدد)
ميارات االستماع النشط، دار المسيرة لمنشر  .(ٕٔٔٓ). عبد الباري، ماىر

 والتوزيع: عمان، األردن.
"أنشطة وميارات القراءة واالستذكار في  .(ٕٙٓٓ) .محمد ةعبد الحميد، ىب

 ستين االبتدائية واإلعدادية "، دار صفاء، عمان، االردن. المدر 
(. سيكولوجية القراءة. القاىرة: دار ٜٜ٘ٔ). عبده، عبد اليادي وعثمان، فاروق

 المعارف.
(. "فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ٜٕٓٓ) .العذيقي، ياسين محمد

وي"، رسالة بعض ميارات فيم المقروء لدى طالب الصف األول الثان
 جامعة أم القرى. -ماجستير غير منشورة، كمية التربية

فعالية التدريب عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة  (.0202. )عميوة، رحاب محمد
في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية لد تالميذ المرحمة 

 .، يناير80اإلعدادية، مجمة كمية التربية ببنيا، العدد 
ىـ(. دور المحافظــة عمـى آداب ٖٓٗٔمسفر بن سعيد بن دليمي. ) القحطاني،

تــالوة القــرآن الكـريم وسماعـــو في تيذيب السموك الطالبي في مرحمة 
 التعميم العام، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.

أثر استخدام التعميم المدمج عمى  (.ٕٛٔٓ) الخالق أحمد سمحان عبد القرني،
 اعية لدى طالب الصف الثالث المتوسط،تنمية بعض ميارات القراءة اإلبد

 ،ٜ، العددٖٗ لتربية، مجكمية ا -، جامعة أسيوط مجمة كمية التربية
 سبتمبر.

فاعمية برنامج  .م(9114قناوي، شحاتة محروس، ومحمد، شاكر عبد العظيم، )
قائم عمى الوسائط التعميمية المتعددة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 

 (. 41) مجمة القراءة والمعرفة، العدد ،لمتالميذ وميوليم نحوىا
 اإلعجاز ضوء في مقترح تقني برنامج (. أثرٕ٘ٓٓكشكو، عماد جميل حمدان. )

 الصف طمبة لدى في العموم التأممي التفكير تنمية عمى بالقرآن العممي

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  التاسع األساسي
 غزة.
 ، عالم الكتب: القاىرة، مصر.التقنية ًالمغةالتكامل بين  .(ٕٙٓٓ). الفي، سعيد

ميارات القراءة اإلبداعية في كتاب لغتي الخالدة  .(ٕٗٔٓ) .ي، زكية صالحالمالك
المقرر لطالبات الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية ))دراسة 

، ٚ٘ٔالتربية، كمية التربية، جامعة األزىر، العد تحميمية تقويمية((، مجمة 
 يناير.

أثر  (.ٕ٘ٔٓالشوابكة. ) عروب خمف جميل وعاشور، ،راتب قاسم محمدمحمد، 
استراتيجية حل المشكالت في تحسين ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة 

مجمة جامعة اإلبداعية لدى طالبات الصف السابع األساسي في األردن، 
، جامعة القدس بحاث والدراسات التربوية والنفسيةالقدس المفتوحة لأل

 ن.فمسطي ،ٔٔ، العدد ٖ مج المفتوحة،
مصادر التربية اإلسالمية،  ىـ(.ٕٕٗٔ. )المحيميد، عبد العزيز بن عبد الرحمن

 . ٖ٘مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية العدد 
طرق تدريس المغة العربية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  .(ٕٓٔٓ). مدكور، عمي

 والطباعة: عمان، األردن.
ة العربية، القاىرة، دار الفكر العربي: (. تدريس فنون المغٕٙٓٓمدكور، عمي.)
 مصر.

تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع المشط  (.ٕٕٔٓ). مزيد، زينب
 ٕٕٔٓ-ىجريةٖٖٗٔلسنة  ٖٕٓالعدد-لدى أطفال الرياض، األستاذ

ميالدية، متاح عمى الرابط: 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71939 

المسند الصحيح  . )د.ت(.مسمم، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ا صمى ا عميو وسمم، 

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(. الموىبة ٕٓٓٓ). خميل عبد الرحمن، والبواليز، محمد عبد السالم المعايطة،

 والتفوق، عمان، دار الفكر.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71939
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71939
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(. "أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات ٖٕٔٓ) .نيابة، أحمد صالح
 -الفيم القرائي لدى طمبة الصف الثاني المتوسط"، مجمة كمية التربية

 .ٕ٘ٔ -ٔٓٔ(، ص صٗٔجامعة بابل، العدد )
فاعمية برنامج  .(9002) .الياشمي، عبد الرحمن عبد عمي، وصومان، أحمد إبراىيم

تعميمي باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات التحدث لدى طمبة 
 ، ديسمبر.ٖٜالمرحمة األساسية في األردن، المجمة التربوية، العدد 
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