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ملخص:
ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  لدى  االإمالئّية  املهارات  م�ستوى  معرفة  اإىل  الدِّرا�سة  هدفت 
االأ�سا�سّي )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري احلافظني له( ، والك�سف عن اأثر حفظ القراآن الكرمي 
نت عينة الدِّرا�سة من )253( طالبًا وطالبة من  يف تنمية املهارات االإمالئّية لديهم، وقد تكوَّ
طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف الف�سل الدِّرا�سّي الثايّن للعام 2010/2009، ومن الطلبة 
ر  امللتحقني يف مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة اإربد. ولتحقيق اأهداف الدِّرا�سة طوَّ
اأن م�ستوى  الدِّرا�سة  اأظهرت نتائج  الدِّرا�سة. وقد  اإمالئّيًا ُطّبق على عينة  الباحثان اختباراً 
اأقل من  ، وهو   )%73.7( بلغ  االإمالئّي  االختبار  الكرمي على  للقراآن  احلافظني  الطلبة  اأداء 
امل�ستوى املقبول تربوّيًا بفارق ب�سيط مقارنة مع م�ستوى اأداء الطلبة غري احلافظني للقراآن 
الكرمي على االختبار االإمالئّي حيث بلغ )60.2%( ، وهو اأقل بفارق كبري ن�سبّيًا عن امل�ستوى 
املقبول تربوّيًا، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى الداللة 
االإمالئّي  االختبار  على  الدِّرا�سة  عينة  اأفراد  اأداء  متو�سطات  بني   )α= 0.05( االإح�سائّية 
يعزى ملتغري )املجموعة( ، ول�سالح طلبة املجموعة احلافظني للقراآن الكرمي، واأظهرت اأي�سًا 
وجود عالقة ارتباطّية موجبة دالة اإح�سائّيًا بني عدد االأجزاء التي يحفظها الطلبة من القراآن 
الكرمي وامتالك املهارات االإمالئّية، ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند 
م�ستوى الداللة االإح�سائّية )α= 0.05( بني متو�سطي اأداء اأفراد عينة الدِّرا�سة على االختبار 
االإمالئّي يعزى ملتغريات جن�ص الطالب اأو للتفاعل بني متغريي جن�ص الطالب واملجموعة. 

الكلمات املفتاحّية: املهارات االإمالئّية، اللغة العربّية، القراآن الكرمي، ال�سف ال�ساد�ص 
االأ�سا�سّي. 
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Abstract:

This study aimed at examining the level of Grade-Six students’ writing 

skills to find out how such skills are different between those who read the 

Holy Quran by heart and those who do not in Irbid, Jordan. Using an analytic 

descriptive method, a writing test was developed to be applied to a subject of 

253 Grade-Six (male and female) students registered in Semester II 20092010/ 

and enrolled in one of Irbid’s Quran-teaching centers. The study showed 

that the performance of the two groups in the writing test was less than the 

educationally-approved level with a nearly Small Percentage (73.7%) for 

those who read the Holy Quran by heart and a relatively greater Percentage 

(60.2%) for those who do not. Statistically significant differences were found 

at (α= 0.05) in the mean scores of the subjects due to group in favor of 

those who read the Holy Quran by heart, whereas no statistically significant 

differences were found at (α= 0.05) due to gender nor the interaction 

between group and gender. Moreover, a positive and statistically significant 

relationship was found to be between how many parts of the Holy Quran a 

student reads by heart and how well his/her writing skills are.

Keywords: Writing Skills; the Arabic Language; the Holy Quran; Six-

Grade Students.
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ُمقدِّمة: 
اإن للغة دوراً عظيمًا يف حياة الفرد واملجتمع، فهي و�سيلة االإن�سان لالت�سال باالآخرين، 
اأفكاره وعواطفه، واأداته للتفكري والقراءة؛ لذا  وهي و�سيلته لق�ساء حاجاته، والتعبري عن 
فقد اهتّم الرتبويون قدميًا وحديثًا بتعليم اللغة وتنمية مهاراتها، يف كّل املراحل التعليمية؛ 
بحيث ي�سل الطالب يف نهاية هذه املراحل اإىل م�ستوى ميّكنه من ا�ستخدام اللغة ا�ستخدامًا 

ناجحًا قراءة وكتابة وا�ستماعًا وحمادثة )عا�سور واحلوامدة، 2009( . 
وتعدُّ القراءة النافذة اإىل الفكر االإن�سايّن، املو�سلة اإىل كّل اأنواع املعرفة، وتتجلى اأهمّية 
القراءة يف اأول اآية نزلت من القراآن الكرمي على الر�سول  يف غار حراء، قال  {اْقَراأْ 
د �سبحانه  اْلإِن�َصاَن ِمْن َعَلٍق} )العلق، اآية 1- 2( ، واأكَّ ِذي َخَلَق )1( َخَلَق  َك الَّ ِبا�ْصِم َربِّ
َم  َم ِباْلَقَلِم )4( َعلَّ ِذي َعلَّ َك اْلأَْكَرُم )3( الَّ وتعاىل اأداة القراءة والكتابة يف قوله {اْقَراأْ َوَربُّ
اأقوى االأ�سباب ملعرفة اهلل �سبحانه  اآية 3- 5( . فالقراءة  َيْعَلْم} )العلق،  َلْ  َما  اْلإِن�َصاَن 

، وهي متعة للنف�ص، وغذاء للعقل والروح.  وتعاىل وعبادته وطاعته وطاعة ر�سوله 
والكتابة و�سيلٌة من و�سائِل االت�ساِل التي بو�ساطتها ميكن للطالب اأن ُيعرّب عن اأفكاِره، 
اأفكاِر غريه، وي�سجَل ما يوّد ت�سجيَله من حوادث ووقائع، وكثرًيا ما يكون  واأن يقف على 
اخلطاأ الكتابّي يف االإمالء ويف عر�ِص الفكرة، �سببًا يف قلِب املعنى، وعدم و�سوِح الفكرة؛ 
لذا تعّد الكتابة ال�سحيحة عملّية مهمًة يف التعليم )عا�سور واحلوامدة، 2009؛ الفقعاوي، 

 . )2009
ويعد االإمالُء فنًا من فنون اللغة العربّية، وهو من االأ�س�ِص املهّمة للتعبرِي الكتابّي، واإذا 
كانت قواعد النحِو وال�رشف و�سيلًة ل�سحة الكتابة اإعرابًا وا�ستقاقًا، فاإنَّ االإمالَء و�سيلٌة لها 
من حيث الر�سم الكتابّي، وكذلك يعّد االإمالء مقيا�سًا دقيقًا ملعرفة امل�ستوى الذي و�سَل اإليه 
الطلبة يف تعّلمِهم )اإبراهيم، 1973( . فاخلطاأ االإمالئّي ي�سوه الكتابة، وقد يعوق فهم اجلملة، 
قراأ  فكّلما  ككّل،  الن�ص  وا�ستيعاب  املقروء  وفهم  الكتابة  �سحة  بني  وطيدة  عالقة  فهناك 
الطفل اأكرث، كلما منت لديه القدرة على اكت�ساف �سور الكلمات، وا�ستيعاب الهجاء ال�سحيح 
ُيعلَّم  اأن  لذلك يجب  الذهن،  املخزونة يف  الب�رشّية  ال�سور  ا�سرتجاع  ي�ساعد على  مّما  لها، 
)عا�سور  الّتكاُملي  املنحنى  اإطار  وَعرَب  لغوّية  ومواقف  متنوعة  فر�ص  خالل  من  االإمالء 
واحلوامدة، 2009( . ويتاأثر االإمالء باال�ستماع والقراءة، فاالإمالء هو االإ�سغاء اإىل الكالم 
الذاكرة والتخيُّل  االإمالء هي  اأ�س�ص عملّية  اإنَّ  من م�سدره والوعي مبخارج احلروف، حيث 

والتمييز ال�سمعّي )البدوي، 1997( . 
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وتنبع اأهمّية االإمالِء من حيث اإنه يعلِّم الطالب التمعن، ودقَة املالحظِة، ويربي عنده 
النقد،  و�رشعة  والنظافة،  والنظاِم،  ال�سرِب،  على  يعوده  كما  للحق،  واالإذعاَن  احلكِم  قوَة 
اأهمّية نف�سّية عظيمة بالن�سبة  اليد، والتحكِم يف الكتابة، ولالإمالء  وال�سيطرة على حركات 
�سخ�سّية م�ستقلة،  لدية  تتكّون  املقروءة،  ال�سحيحة  الكتابة  القادر على  فالطالب  للطالب، 
وي�سعر بذاته، وي�سبح قادراً على التعبري عن نف�سه، والتوا�سل مع املعلم )الفقعاوي، 2009؛ 

عا�سور واحلوامدة، 2009؛ �سالمة، 2003( . 
واأثر  الكتابة  اإتقان  وعملّية  القراءة  بني  القائمة  العالقة  عديدة  درا�سات  بحثت  وقد 
 Steffler, سعوبة تعّلم القراءة يف االإملام بعملّية الكتابة والتهجئة االإمالئّية )طه، 2003؛�
 )2005 )العي�سوي،  درا�سة  واأظهرت   .  )2001; Curtin, Manis, & Seidenberg, 2001

وجود معامل ارتباط موجب ودال بني الطالقة اللغوّية وال�سحة االإمالئّية. واأكدت درا�سة 
واجلودة  االأ�سالة،  حيث  من  االأفكار؛  على  الرتكيز  �رشورة   )Scott& Michael, 2000(

الرثوة  وكم  و�سالمتها،  الكلمات،  اختيار  يف  الدقة  حيث  من  اللغوّية.  واالأ�ساليب  والتنّوع، 
اللغوّية، لكي ن�ساعد الطلبة على االنطالق يف عملّية الكتابة. 

كما ي�سري �سيفج )Savage, 1994( اإىل اأّن تعّلم مهارة القراءة يت�سمن بال�رشورة تعّلم 
مهارة الكتابة، وتطور اإحدى املهارتني له تاأثري قوّي يف تطور املهارات االأخرى. وقد اأكد 
داين )Daane, 1991( اأن نتاج الطلبة الذين تعر�سوا لن�سو�ص من االأدب الرفيع وقراأوها، 
كان ذا م�ستوى اأف�سل واأعلى من نتاج الطلبة الذين مل يقراأوا اأو قراأوا اأدبًا ذا قيمة وم�ستوى 

منخف�سني، واأكد اأي�سًا اأن القراءة اأك�سبتهم املخططات املعرفّية الالزمة للكتابة اجليدة. 
باالإ�سافة اإىل اأن اأنواع االإمالء يتطلب القراءة قبل الكتابة؛ كاالإمالء املنقول، واالإمالء 
اأثر وا�سح يف اإك�ساب االأطفال القدرة على  املنظور، فالرتكيز يف التدريب على القراءة، له 
)�سيد، 1996( وجود  درا�سة  اأظهرت  . وقد  اهلل، 1997(  )الفقعاوي، 2009؛ ف�سل  الكتابة 
الر�سم  يف  الكفاءة  وبني  ومهاراتها،  القراءة  على  القدرة  يف  الكفاءة  بني  اإيجابّية  عالقة 

االإمالئّي، واأن التاأثري متبادل بني الكفاءة يف القراءة والكفاءة يف الكتابة. 
وقد امنتَّ اهلل عزَّ وجّل على عباده باإنزال القراآن العظيم بلغة العرب التي هي اأف�سل 
اأ�سل  والقراآن   ،  )2007 )العليوي،  اكت�ساًبا  واأ�سهلها  بياًنا،  واأح�سنها  واأ�رشفها،  اللغات 
ال�رشيعة، وفيه جتتمع تعاليمها، ومنه تتفرع علومها، ومن هنا كان البدَّ ِمن حفظه َوفهمه 
والعمل به، ولن ُيوؤتي حفظ القراآن ثماره اليانعة اإال بفهم معانيه، ولن يحوز امل�سلم ف�سله 
اإال بامتثال �رشع اهلل، وباإجتماع هذه اجلوانب تكتمل ال�سورة ال�سحيحة حلفظ كتاب اهلل 

تعاىل )الفريح، 2007( . 
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ال  الذي  اهلل  كتاب  واأّنه  التحريف،  من  و�سمانه  الكرمي،  القراآن  م�سداقّية  كانت  فقد 
رئي�سّيًا للرتبية  الباطل من بني يديه وال من خلفه، �سببًا مهمًا يف اعتماده م�سدراً  ياأتيه 
كّل  والنجاة يف  ال�سعادة  اإىل طريق  واإر�سادهم  وهدايتهم  النا�ص  وتوجيه حياة  االإ�سالمّية 
ِذيَن  ُ امْلُوؤِْمِننَي الَّ زمان ومكان، قال تعاىل {اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم َوُيَب�رسِّ
اِت اأَنَّ َلُهْم اأَْجًرا َكِبريًا} )االإ�رشاء، اآية 9( ، وقد رفع النبّي  من �ساأن  احِلَ َيْعَملُوَن ال�صَّ
ب االأمة بحفظه بقوله ) َمَثُل  من يتعّلم القراآن؛ الأن يف ذلك ثوابًا كبرياً للعامل واملتعّلم، ورغَّ
َرِة، َوَمَثُل الَِّذي َيْقَراأُ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو  َفَرِة اْلِكَراِم اْلرَبَ الَِّذي َيْقَراأُ اْلُقْراآَن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع ال�سَّ
اأَْجَراِن( )اأخرجه البخاري، رقم احلديث 4937( ، وقد روي عن ابن م�سعود  َعَلْيِه �َسِديٌد َفَلُه 
ِلنَي َوااْلآِخِريَن( َوَرَواُه  وَّ ر�سي اهلل عنه اأّنه قال )َمْن اأََراَد اْلِعْلَم َفَعَلْيِه ِباْلُقْراآِن، َفاإِنَّ ِفيِه َخرَبَ ااْلأَ
ِلنَي َوااْلآِخِريَن( )اأخرجه  ِر اْلُقْراآَن، َفاإِنَّ ِفيِه ِعْلَم ااْلأَوَّ �ُسْعَبُة، َعْن اأَِبي اإِ�ْسَحاَق، َوَقاَل ِفيِه )َفْلُيَثوِّ

البيهقي يف اجلامع ل�سعب االإميان، رقم احلديث 1808( . 
اهلل  اإىل  تقّرب  فيه  الكرمي،  القراآن  لغة  وتعّلمها،  العربّية  اللغة  تعليم  فاإنَّ  هنا،  من 
النبوّية  وال�سّنة  الكرمي  القراآن  بتدري�ص  لالأمر  بتدري�سها م�ساحب  �سبحانه وتعاىل، فاالأمر 
)زقوت وال�سخ�سري، 2002( . ولهذه العالقة الوثيقة بني القراآن الكرمي واللغة العربّية فاإنه 
يفرت�ص اأن يكون له اأثر كبري فيها، وقد وعى امل�سلمون قدميًا العالقة الوثيقة بني القراآن 
الكرمي واللغة العربّية، واأدركوا االأهمّية الكربى للقراآن الكرمي، فعّدوه قاعدة الرتبية والتوجيه 
لالأمة، ووّجهوا االأجيال نحو تالوته وحفظه، وجعلوه االأ�سا�ص الذي يتعّلمه ال�سغار والكبار، 
اإدراكهم، وتتح�سن  ومنه ينطلقون جلمع املعارف والعلوم على اختالفها، فريتقي م�ستوى 
يف  والنظر  فكرهم  ويتطور  مهاراتهم،  وتنمو  واأخالقهم،  �سلوكياتهم  وتن�سبط  معارفهم، 

الكون من حولهم )ال�رشاري، 2008( . 
ويعّد حتفيظ القراآن اأ�سا�ص اإتقان �سائر العلوم االأخرى، حيث ي�ستمع الطلبة اإىل درو�ص 
القراءة مبا فيها من اإجادة اللغة العربّية، وتعّلم التجويد، واأحكامه، ثم يتدرج االأمر اإىل تفهم 
معاين االآيات �رشحًا وتف�سياًل، ويتعر�ص اإىل بيان الق�سة يف االأ�سلوب، واملعنى يف االألفاظ، 
واالإي�ساح يف التف�سري مع التعريج اإىل التاريخ، وال�سرية، والفقه، والتوحيد، وال�سّنة )حمي 
الدين، 1993( . اإن تلقي العلم بهذه الطريقة اأْدَعى اإىل تر�سيخه يف العقل مّما ي�ساعد املتعّلم 
الف�سيحة  لغته  يدر�ص  فهو  ب�سعوبتها،  ي�سعر  اأن  دون  الف�سحى  العربّية  اللغة  اإجادة  على 

بطريقة متكاملة )االأن�ساري، 2008( . 
ليتعّلم  ال�سغر  منذ  الكرمي،  القراآن  الطفل  بتحفيظ  بالبدء  �سابقًا  املرّبون  ن�سح  وقد 
ال�سلف  النووي: )كان  االإمام  االإميان. قال  االأ�سيلة، وتر�سخ يف نف�سه معامل  العربّية  اللغة 
ال يعلمون احلديث والفقه اإال ملن يحفظ القراآن( )النووي، د. ت، ج1، 38( ، وقال ابن تيمية 
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»اإّن طلب حفظ القراآن مقدَّم على كثري مّما ت�سميه النا�ص علمًا« )ابن تيمية، 1987، ج2، 
الل�سانّية  امَللكة  اكت�ساب  وو�سائل  م�سادر  من  اأنَّ  مقدمته  يف  خلدون  ابن  ويوؤكد   .  )235
ن�سجوا  الذي  املنوال  يْرَت�ِسم يف خياله  العرب؛ حّتى  احلفظ من كالم  »كرثة  املتعّلم،  لدى 
عليه تراكيبهم، فين�سج هو عليه، ويتنّزل بذلك منزلة من ن�ساأ معهم، وخالط عباراتهم يف 
كالمهم، حّتى ح�سلت له امَللكة امل�ستقرة يف العبارة عن املقا�سد على نحو كالمهم، وعلى 
اأو امل�سموع، تكون جودة اال�ستعمال من بعده، ثم اإجادة امَللكة من  مقدار جودة املحفوظ 
بعدهما. فبارتقاء املحفوظ يف طبقته من الكالم، ترتقي امللكة احلا�سلة؛ الأن الطبع اإمنا 
د ابن  ين�سج على منوالها، وتنمو قوى امَللكة بتغذيتها« )ابن خلدون، 2002، 568( . كما اأكَّ
االأثري والقلق�سندي اأهمّية حفظ القراآن الكرمي وتالوته يف اكت�ساب امللكة الل�سانّية، وتنمية 

مهاراتها )ابن االأثري، 1998، ج1، 84؛ القلق�سندي، 1987، ج1، 189( . 
من هنا يرى املرّبون اأّنه لكي ت�ستقيم لغة الطالب وي�سح ل�سانه وقلمه وترتبى عنده 
والنرثّية،  ال�سعرّية  والن�سو�ص  الكرمي  القراآن  من  معينًا  قدراً  يحفظ  اأن  البّد  اللغة،  ملكة 
اللغوّية  وملكاته  االأدبّية،  االإن�سان  ثروة  من  ويزيد  الذاكرة،  وين�سط  العقل،  ي�سحذ  فاحلفظ 

)زقوت، 1999( . 
كما يوؤدي تدري�ص القراآن الكرمي وظائف مهمة يف حياة كّل طالب من اجلانب النف�سّي 
والوجدايّن والروحّي والعقلّي واالجتماعّي، فقراءة الطلبة االآيات القراآنّية واالأحاديث النبوّية 
يف كتب اللغة العربّية خا�سة، والكتب املدر�سّية عامة، ُيعّود الطلبة على النطق ال�سليم، والتعبري 
الف�سيح لفظًا وكتابًة، مِلا يف القراآن من بالغة وبيان )اأبو مرق، 2006(؛ مّما يجعل احلافظ 
للقراآن اأ�رشع بديهة، واأ�سبط واأتقن للقراءة والكتابة و�سعة االأفق والعلم والف�ساحة، وذلك 
بتعويده �سماع الكلمات التي مل يتعّلمها، وتعويد ل�سانه النطق بها، وتعويد ذهنه وذاكرته 
التعامل معها وكتابتها، وحماولة فهمها واإدخالها يف الذاكرة الأّول مرة )ال�سنقيطي، 2000( 
. فقد اأظهرت درا�سة )ال�ساعر، 2001( وجود عالقة اإيجابّية بني حفظ القراآن الكرمي وم�ستوى 
التفكري التجريدّي لدى الطلبة احلافظني للقراآن الكرمي يف مراكز حتفيظ القراآن الكرمي مقارنة 
بالطلبة غري احلافظني له. ي�ساُف اإىل ذلك اأنَّ القراآن الكرمي كان له الف�سل الكبري يف تقعيد 
اللغة و�سبطها، فهو مبنزلة الروح من اجل�سد بالّن�سبة لّلغة العربّية، بل بف�سله �سادت الّلغة 
ِبطت قواعدها، واّت�سلت حلقات ع�سورها، وانفتحت للعلوم واملعارف،  العربّية وتهّذبت، و�سُ
وحفظت وحدتها )نعيم ومرجان، 2006( . وهذه الفوائد جميعها نهدف اإليها يف تعليم اللغة 
وتنمية مهاراتها، وهي من االأ�س�ص اللغوّية التي يجب مراعاتها يف تعليم الكتابة واالإمالء، 

والتي يحققها حفظ القراآن الكرمي )عا�سور واحلوامدة، 2009( . 



			

إربد محافظة  في  األساسّي  السادس  الصف  طلبة  د. محمد احلوامدةلدى 
د. راتب عاشور الكرمي  القرآن  بحفظ  وعالقتها  اإلمالئّية  املهارات  مستوى 

ولقد اهتّمت بع�ص الدِّرا�سات بتحديد العالقة بني حفظ القراآن الكرمي والعمليات العقلّية 
لدى االإن�سان، ومهارات القراءة والكتابة، والقدرة على اال�ستدالل اللغوّي، باالإ�سافة اإىل اأثر 
اإيجابّية يف  اآثار  له من  ال�سلوك وتوجيهه، وما  االأخالق وتهذيبها، و�سبط  القراآن يف منو 
حفظ املجتمع واإ�سالحه )عبد اجلواد، 2007؛ الفريح، 2007؛ معلم، 2001؛ النجار، 2000؛ 

ال�سويدي، 1994؛ ال�رشيف، 1992؛ العريفي، 1991( . 
وانطالقًا من الدور الرتبوّي والتعليمّي املهم للقراآن الكرمي ومنهج درا�سته وتدري�سه، 
ت�سبح احلاجة ما�ّسة اإىل اإجراء درا�سات وبحوث م�ستفي�سة للوقوف على اأثر القراآن الكرمي 
تالوًة وحفظًا يف املباحث الدِّرا�سّية، ويف مقدمتها اللغة العربّية بفروعها املختلفة، وبالرغم 
من وجود عدد من الدِّرا�سات التي اأثبتت اأهمّية القراآن يف تنمية املهارات اللغوّية وتطويرها، 
فاإن احلاجة ما�سّة اإىل وجود درا�سات متخ�س�سة تربط بني حفظ القراآن ومهارات االإمالء، 
االأمر الذي دفع الباحثنْي اإىل القياِم بهذه الدِّرا�سة التي تهدف اإىل اإبراز اأهمّية حفظ القراآن 

الكرمي على م�ستوى املهارات االإمالئّية لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف االأردن. 
مشكلة الدِّراسة: 

يعّد القراآن الكرمي عن�رشاً اأ�سا�سّيًا من عنا�رش تدري�ص اللغة العربّية واأبرز مقوماتها، 
القراآن  لدرا�سة  كبرية  اأهمّية  االأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعطت  ذلك  مع  ومت�سيًا 
واأكدت  العربّية،  واللغة  االإ�سالمّية  الرتبية  مبحثْي  �سمن  وتف�سرياً،  وحفظًا  تالوًة  الكرمي 
وجوب العناية بتالوته وحفظه، وبالنظر اإىل فل�سفة الرتبية والتعليم يف اململكة االأردنّية 
الها�سمّية التي َحدَّدها قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة )1994( ، جند اأّنها تت�سمن 
اأ�س�سًا مهمًة تقوم على تعليم القراآن الكرمي يف جميع مراحل التعليم، ففي الف�سل الثاين )اأ( 
االأ�س�ص الفكرّية، ومن اأهمها: االإميان باهلل تعاىل جل جالله، وهو نظام فكرّي �سلوكّي يحرتم 
االإن�سان ويعلي من مكانة العقل ويح�ّص على العلم والعمل واخللق، واالإ�سالم نظام قيمّي 
متكامل يوفر القيم واملبادئ ال�ساحلة التي ت�سكل �سمري الفرد واجلماعة. كما توؤكد اأهداف 
مرحلة التعليم االأ�سا�سّي يف املادة )9( اأن ُيلّم الطالب اإملامًا واعيًا بتاريخ االإ�سالم ومبادئه 

و�سعائره واأحكامه وقيمه، ويتمّثلها خلقًا وم�سلكًا. 
لكن يف املقابل ما زالت ال�سكوى تتكرر وتتنامى من �سعف طلبة املرحلة االبتدائّية 
يف مهارات االإمالء، فقد اأ�سارت كثري من الدِّرا�سات اإىل ذلك كدرا�سة )الفقعاوي، 2009؛ اأبو 
مرق، 2007؛ اليمني، 2004 اجلوجو، 2004؛ البدوي، 1997( ، كما اأ�سارت نتائج االأبحاث 
والدِّرا�سات يف املوؤمترات التعليمّية االإ�سالمّية العاملّية اإىل �ساآلة ما يقراأ الطلبة ويحفظوه 
)وزارة  االإ�سالمّية  املجتمعات  بع�ص  لدى  الدِّرا�سّية  املراحل  جميع  يف  الكرمي  القراآن  من 

التعليم العايل، 1982، 16( 
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ودعًما لنتائج الدِّرا�سات ال�سابقة، ونظراً ملكانة حفظ القراآن الكرمي واأهميته يف تعليم 
االأ�سا�سّية  التعليم يف املرحلة  العربّية واأهميتها يف  اللغة  العربّية، ويف �سوء مكانة  اللغة 
باعتبارها القاعدة االأ�سا�سّية لل�سلم التعليمّي، و�رشورة العمل على تهيئة املواقف التعليمّية 
التي من   ، وا�ستماعًا(  )قراءة وكتابة وحمادثة  ت�ساهم يف تنمية مهاراتها  التي  املنا�سبة 
يف  ال�سائعة  االإمالئّية  االأخطاء  من  واحلد  اللغوّية  املهارات  تنمية  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 
كتابات الطلبة، بدت احلاجة امللحة الإجراء الدِّرا�سة بهدف اإبراز اأهمّية حفظ القراآن الكرمي 

واأثره يف م�ستوى املهارات االإمالئّية لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف االأردن. 

أسئلة الدِّراسة: 
ميكن اأن تتحدد م�صكلة الدِّرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي: 

ما م�صتوى املهارات الإمالئّية وعالقتها بحفظ القراآن الكرمي لدى طلبة 
ال�صف ال�صاد�س الأ�صا�صّي يف حمافظة اإربد؟ 

وقد انبثق عن هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الفرعّية الآتية: 
احلافظني  االأ�سا�سّي  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  لدى  االإمالئّية  املهارات  م�ستوى  ما  1 .

للقراآن الكرمي يف حمافظة اإربد؟ 
ما م�ستوى املهارات االإمالئّية لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي غري احلافظني  2 .

للقراآن الكرمي يف حمافظة اإربد؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 3 يف م�ستوى املهارات 
احلافظني  وغري  الكرمي،  للقراآن  )احلافظني  االأ�سا�سّي  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  بني  االإمالئّية 
للقراآن الكرمي( يف حمافظة اإربد، تعزى ملتغريات )اجلن�ص، واملجموعة والتفاعل بينهما( ؟ 

أهداف الدِّراسة: 
ال�سف  طلبة  لدى  االإمالئّية  املهارات  م�ستوى  معرفة  اإىل  احلالّية  الدِّرا�سة  تهدف  ♦ 
ال�ساد�ص االأ�سا�سّي احلافظني للقراآن الكرمي، كما تهدف اإىل معرفة م�ستوى املهارات االإمالئّية 

لدى الطلبة غري احلافظني للقراآن الكرمي. 
وتهدف الدِّرا�سة اأي�سا اإىل معرفة داللة الفروق يف م�ستوى املهارات االإمالئّية بني  ♦ 

الطلبة )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري احلافظني للقراآن الكرمي( . 
توى املهارات االإمالئّية بني  وتهدف هذه الدِّرا�سة اإىل معرفة داللة الفروق يف م�س ♦
الطلبة )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري احلافظني للقراآن الكرمي( التي تعزى ملتغري اجلن�ص. 
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أهمّية الدِّراسة: 
)القراآن  الكتب  باأ�رشف  يتعلق  مو�سوعًا  تعالج  كونها  من  الدِّرا�سة  اأهمّية  تنبع  ♦ 
اإن مكانة القراآن الكرمي لالأمة  ، الذي يعّد املرجعّية وامل�سدر االأ�سا�سّي للم�سلمني،  الكرمي( 
اأمَر  االإ�سالمّية مكانة الراأ�ص من اجل�سد، فهو عّزها وجمدها ورمز �سخ�سيتها و�رّش بقائها، 
اهلُل االأمَة االإ�سالمّية على ل�سان ر�سولها اأن تتم�سك بالقراآن؛ الأّنه �رشفها وذكرها بني االأمم، 
ُه َلِذْكرٌ  �ْصَتِقيٍم )43( َواإِنَّ َاٍط مُّ َك َعَلى �رسِ نَّ ِذي اأُوِحَي اإَِلْيَك اإِ فقال تعاىل {َفا�ْصَتْم�ِصْك ِبالَّ

ُلوَن} )الزخرف، اآية 43–44( .  َك َوِلَقْوِمَك َو�َصْوَف ُت�ْصاأَ لَّ
املهارات  من  باعتبارها  بالبحث،  االإمالء  مهارات  تتناول  احلالّية  الدِّرا�سة  اأّن  ♦ 
االأ�سا�سّية من مهارات اللغة العربّية التي يواجه فيها الطلبة �سعوبات كبرية، واإ�سكاليات 
اأبو مرق، 2007؛ اليمني، 2004  الدِّرا�سات )الفقعاوي، 2009؛  كثرية كما ت�سري كثري من 

اجلوجو، 2004؛ البدوي، 1997( . 
العربّية  اللغة  مهارات  درا�سة  على  القائمني  يفيد  قد  احلالّية  الدِّرا�سة  اإجراء  اإن  ♦ 
وذلك  اللغوّي،  ال�سعف  م�سكلة  وخا�سة  الطلبة،  منها  يعاين  التي  وامل�سكالت  وتنميتها، 
املرحلة  طلبة  لدى  اللغوّية  التنمية  بهدف  القراآنية،  لالآيات  احلفظ  مقدار  زيادة  من خالل 

االأ�سا�سّية.  
اإن اإجراء الدِّرا�سة احلالّية قد تفيد اأولياء اأمور الطلبة الذين تقع على عاتقهم م�سوؤولية  ♦ 
مبا�رشة يف تربية اأبنائهم، ومتابعة درا�ستهم، فقد اأثبتت بع�ص الدِّرا�سات، كدرا�سة هال�سال 
للمبتدئني  القراءة  تاأثري دور املدر�سة يف تعليم  اأن   )Halsall & Green, 1995( وجرين 
ينح�رش يف 15% من التاأثري، واأن 85% من التاأثري يرجع اإىل خلفية الطالب مت�سمنة قدراته 
نتائج  فاإّن  الوالدين. من هنا،  االأ�رشية، ودور  والظروف  املدر�سة،  العقلّية، وتعليم ما قبل 
لزيادة  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مبركز  لاللتحاق  اأبنائهم  حاجة  مدى  �ستو�سح  الدِّرا�سة  هذه 

مهاراتهم اللغوّية. 
وتزويد  القرار،  ل�سانع  والبيانات  املعلومات  يوّفر  قد  احلالّية  الدِّرا�سة  اإجراء  اإن  ♦ 
لتقومي  القرارات  اتخاذ  يف  ت�ساعدهم  مبعلومات  العربّية،  اللغة  كتب  اإعداد  على  القائمني 
العربّية  اللغة  كتب  يف  حفظها  املطلوب  القراآنية  الن�سو�ص  عدد  بزيادة  وتطويرها  الكتب 

وكتب الرتبية االإ�سالمّية، من اأجل االرتقاء بها اإىل امل�ستوى االأف�سل. 
الإجراء  االآخرين  الباحثني  اأمام  املجال  الدِّرا�سة  هذه  تف�سح  اأن  الباحثان  يتوقع  ♦ 
بحوث ودرا�سات تتناول اأثر حفظ القراآن الكرمي يف مهارات اللغة العربّية االأخرى والتح�سيل 

الدِّرا�سّي يف املواد الدِّرا�سّية املختلفة، ويف كّل املراحل التعليمية. 
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التعريفات اإلجرائية: 

يف اللغة هو نقي�ص الن�سيان، وهو التعهد وقلة الغفلة )ابن منظور، ل�سان  احلفظ:  ◄
ويقا�ص يف  تعّلمه،  االحتفاظ مبا  الطالب على  قدرة  اال�سطالح:  َحِفظ(. ويف  مادة  العرب، 

الدِّرا�سة احلالّية بعدد االأجزاء التي يحفظها الطلبة من القراآن الكرمي. 
املهارات الإمالئّية: ◄ تعرف املهارة باأّنها قدرة الفرد على اأداء اأنواع من املمار�سات 
العقلّية والبدنية بكفاءة عالية، بحيث يقوم الفرد باملهمة ب�رشعة ودقة واإتقان، مع اقت�ساد 

يف الوقت واجلهد. 
ويق�صد باملهارات الإمالئّية يف هذه الدِّرا�سة جمموعة املهارات التي ينبغي اأن يتقنها 
طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف حمافظة اإربد التي متكنهم من الكتابة ب�سكل �سليم مراعاة 
ل�سحة الر�سم االإمالئّي ووفقًا للقواعد اللغوّية املتعارف عليها، وو�سوح اخلط؛ حتقيقًا للَفهم 
واالإفهام، حيث متثلت يف قائمة املهارات االإمالئّية التي طوِّرت يف هذه الدِّرا�سة، وتقا�ص 

بالدرجة الكّلية التي يح�سل عليها الطلبة يف االختبار االإمالئّي. 

حمددات الدِّراسة

ميكن تعميم نتائج الدِّرا�صة يف �صوء املحّددات الآتية: 
اقت�سار عينة الدِّرا�سة على طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي امللتحقني مبراكز حتفيظ  ● 

القراآن الكرمي يف الف�سل الدِّرا�سّي الثاين 2010/2009 يف حمافظة اإربد. 
ال�سف  طلبة  لدى  االإمالئّية  املهارات  لقيا�ص  اختبار  على  الدِّرا�سة  هذه  اعتماد  ● 

ال�ساد�ص االأ�سا�سّي من اإعداد الباحثني. 
( مهارة.  اقت�رشت الدِّرا�سة على قائمة املهارات االإمالئّية، والتي ت�سمنت )14 ●

الدِّرا�سة خارج جمتمعها االإح�سائّي بدرجة مماثلة املجتمع  يتحدد تعميم نتائج  ● 
اخلارجّي ملجتمع الدِّرا�سة. 

الدِّراسات السابقة: 
ثّمة درا�سات عديدة تناولت اأهمّية القراآن الكرمي وخ�سائ�سه، واأثر حفظ القراآن الكرمي 
اأثر حفظ القراآن الكرمي يف  اأّنه ال توجد درا�سة حمددة تناولت  يف التح�سيل الدِّرا�سّي، غري 
واملهارات  االأردن،  يف  واال�ستماع(  واملحادثة،  والكتابة،  )القراءة،  العربّية  اللغة  مهارات 

االإمالئّية حتديداً. 
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فقد قام ال�رساري )2008( بدرا�سة هدفها التعرف اإىل اأثر حفظ القراآن الكرمي يف تنمية 
اتبعت  وقد  اجلوف،  مبنطقة  املتو�سط  الثالث  ال�سف  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات 
مدار�ص  من  طالبة   )100( بلغت  عينة  على  ُطبِّقت  حيث  التجريبّي،  �سبه  املنهج  الدِّرا�سة 
اختباراً  الباحثة  واأعدّت  العام.  التعليم  و )120( طالبة من مدار�ص  الكرمي،  القراآن  حتفيظ 
يقي�ص مهارات التفكري الناقد باالعتماد على اآيات خمتارة من القراآن، وبعد تطبيق الدِّرا�سة 
متو�سطات  بني  اإح�سائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدِّرا�سة  نتائج  اأ�سفرت  واالختبار، 
)غري  ال�سابطة  املجموعة  درجات  ومتو�سط   ، )احلافظات(  التجريبّية  املجموعة  درجات 
احلافظات( يف مهارة اال�ستنباط، واال�ستدالل بالن�ص، واال�ستنتاج، والبحث عن العالقات، 
والتف�سري. والتاأكيد على اأولياء االأمور بحاجة االأبناء حلفظ القراآن الكرمي، وما يرتبط بهذا 

احلفظ من تنمية ملهارات التفكري الناقد لديهم. 
وهدفت درا�سة عبد اجلواد )2007( اإىل معرفة م�ستوى مهارات التعبري الكتابّي لدى 
الطلبة احلافظني للقراآن الكرمي كاماًل وغري احلافظني، مع معرفة داللة الفروق يف م�ستوى 
تلك املهارات بني املجموعتني، كذلك هدفت اإىل معرفة داللة الفروق يف م�ستوى تلك املهارات 
التي تعزى ملتغري اجلن�ص، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفّي )التحليلّي املقارن( ، ثم 
ا�ستبانة  على  بنائها  يف  اعتمد  حيث  التعبري،  مو�سوعات  م�سمون  حتليل  اأداة  ببناء  قام 
مهارات التعبري الكتابّي، والتي ا�ستملت على ثالثة اأبعاد، االأول: مهارات تنظيم املو�سوع 
 )9( املو�سوع  نظم  الثالث: مهارات  فقرات،   )10( االأ�سلوبية  املهارات  الثاين:  فقرات،   )6(
اأظهرت  وقد  وطالبة.  طالبًا   )186( ل  تعبري  بتحليل مو�سوعي  الباحث  قام  فقرات، حيث 
املهارات،  لتلك  والعاديني  الكرمي  للقراآن  احلافظني  الطلبة  امتالك  م�ستوى  الدِّرا�سة  نتائج 
الكّلّية الأداة  الدرجة  العاديني يف  الكرمي على  للقراآن  الطلبة احلافظني  اأظهرت تفّوق  حيث 
حتليل امل�سمون، وكذلك يف كّل بعد على حدة، كما اأظهرت وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية 
الكرمي مقارنة  للقراآن  الطالبات احلافظات  تعزى ملتغري اجلن�ص )طالب، طالبات( ل�سالح 

بالطالب. 
تنمية  الكرمي يف  القراآن  اأثر حفظ  معرفة  بدرا�سة هدفها   )2003( الثبيتي  قام  كما 
الطائف، والختبار  االبتدائّي مبدينة  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  لدى  االبتكارّي  التفكري  قدرات 
لقيا�ص  توران�ص  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الدِّرا�سة،  اأ�سئلة  عن  واالإجابة  الفرو�ص،  �سحة 
قدرات التفكري االبتكارّي )الطالقة، واملرونة، واالأ�سالة( ، ثم قدمه اإىل )104( طالب من 
طلبة ال�سف ال�ساد�ص االبتدائّي مبدينة الطائف )احلافظون للقراآن الكرمي، وغري احلافظني(، 
الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  لديهم.  االبتكارّي  التفكري  قدرات  م�ستوى  اإىل  التعرف  بهدف 
الكرمي  للقراآن  احلافظني  الطلبة  درجات  متو�سط  بني  اإح�سائّية  داللة  ذات  فروق  وجود 
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ومتو�سط درجات الطلبة غري احلافظني للقراآن الكرمي يف قدرات التفكري االبتكارّي )الطالقة، 
واملرونة، واالأ�سالة( ، ل�سالح الطلبة احلافظني للقراآن الكرمي. 

ويف درا�سة اأجرتها معلم )2001( هدفت اإىل معرفة اأثر حفظ القراآن الكرمي يف تنمية 
اأدوات  ُطبِّقت  حيث  االبتدائّي،  ال�ساد�ص  ال�سف  طالبات  لدى  اللغوّي  اال�ستقبال  مهارات 
الدِّرا�سة على )100( طالبة من طالبات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائّي من مدار�ص حتفيظ القراآن 
الكرمي واملدار�ص العادّية مبدينة مّكة املكّرمة. وكان من اأبرز النتائج التي مّت التو�سل اإليها 
تفّوق طالبات مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي على اأقرانهّن باملدار�ص العادّية يف اأداء جميع 

مهارات اال�ستماع، ومهارات القراءة اجلهرّية. 
اأما درا�سة النجار )2000( فقد هدفت اإىل الك�سف عن العالقة بني الثقافة االإ�سالمّية 
)القراآن الكرمي، واحلديث ال�رشيف، والعقيدة، وفقه العبادات، وال�سرية، والتاريخ،  وال�سخ�سيات 
االإ�سالمّية( مع القدرة على التعبري الكتابّي لدى طلبة ال�سف العا�رش مبحافظة خان يون�ص 
بلغ عددها )472( طالبًا وطالبة، واأعدَّ الباحث مقيا�سًا للثقافة االإ�سالمّية يت�سمن املجاالت 
م�ستوى  اإح�سائّية بني  داللة  ذات  الدِّرا�سة وجود عالقة  نتائج  من  وكان  املذكورة.  ال�ست 
الثقافة الدينّية االإ�سالمّية وم�ستوى القدرة على التعبري الكتابّي، ووجود فروق ذات داللة 
اإح�سائّية بني الذكور املتفّوقني والذكور املتاأخرين يف الثقافة الدينّية االإ�سالمّية ول�سالح 
الدينّية  الثقافة  املتفّوقات يف  االإناث  اإح�سائّية بني  داللة  ذات  فروق  املتفّوقني، ووجود 
االإ�سالمّية واالإناث املتاأخرات فيها ل�سالح املتفّوقات، ووجود فروق بني االإناث املتفّوقات 
يف الثقافة الدينّية االإ�سالمّية والذكور املتفّوقني فيها يف القدرة على التعبري الكتابّي ل�سالح 

االإناث، ولكّنها مل ترَق مل�ستوى الداللة االإح�سائّية. 
واأجرى الغامدي )1995( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اأثر االلتحاق بجماعة حتفيظ 
املتو�سط  الثالث  ال�سف  طلبة  لدى  التف�سري  مادة  يف  الدِّرا�سّي  التح�سيل  يف  الكرمي  القراآن 
مبدينة جدة، وقد اأعدَّ الباحث اختباراً حت�سيلّيًا طّبقه على )280( طالبًا )ملتحقني بجماعات 
حتفيظ القراآن، وغري ملتحقني( . وقد اأظهرت نتائج الدِّرا�سة تفّوق الطلبة امللتحقني بجماعات 
حتفيظ القراآن على اأقرانهم غري امللتحقني يف مادة التف�سري، واأن حفظ القراآن الكرمي ينّمي 

قدرة الطالب على اال�ستنباط واال�ستنتاج لالأحكام والفوائد من االآيات املف�رّشة. 
الكرمي  القراآن  حفظ  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل   )1994( ال�صويدي  درا�سة  وهدفت 
وتالوته من جهة، وم�ستوى االأداء ملهارات القراءة اجلهرّية والكتابة من جهة اأخرى، لدى 
عينة من طلبة وطالبات ال�سف الرابع بدولة قطر، وقد تكّونت عينة الدرا�سة من )200( طالب 
م�ستوى  قيا�ص  اأجل  والتحريرية من  ال�سفوية  االختبارات  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  وطالبة، 
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والكتابة،  اجلهرّية  القراءة  ومهارة  الكرمي،  القراآن  كّل من مهارة حفظ  الطلبة يف  حت�سيل 
وقد اأظهرت نتائج هذه الدِّرا�سة اأثر حفظ القراآن الكرمي يف تنمية املهارات االأ�سا�سّية الالزمة 
للمتعّلمني يف مراحل التعليم االأوىل. وقد اأظهرت نتائج الدِّرا�سة وجود عالقة اإيجابّية قوّية 
االرتباط  معامل  بلغ  حيث  الدِّرا�سة،  اأفراد  لدى  اجلهرّية  والقراءة  الكرمي  القراآن  حفظ  بني 
اأفراد  حفظ  بني  قوّية  اإيجابّية  عالقة  وجود  الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما   ،  )0.87( بينهما 

الدِّرا�سة للقراآن الكرمي وقدرتهم على الكتابة، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )0.86( . 
واأجرى العقيالن )1991( درا�سة ا�ستطالعية للك�سف عن العالقة بني مدى حفظ القراآن 
االبتدائّي، يف  ال�ساد�ص  ال�سف  لدى طلبة  القراءة  االأداء ملهارات  الكرمي وتالوته وم�ستوى 
املدر�ستني التابعتني ملركز �رشق الريا�ص التعليمي، وكان عدد الطلبة الذين ح�رشوا جميع 
االختبارات واأجابوا عن جميع اأ�سئلتها )100( طالب. وقد اأظهرت نتائج الدِّرا�سة اأن هناك 
القراءة  ملهارة  الطلبة  اأداء  وم�ستوى  وتالوته  القراآن  حفظ  مدى  بني  قوّية  اإيجابّية  عالقة 
اجلهرّية )معامل االرتباط 0.96( ، وكذلك بالن�سبة ملهارة فهم املقروء )معامل االرتباط 

 . )0.96
الكرمي يف  القراآن  الك�سف عن دور  اإىل  درا�سة هدفت   )1991( املغام�صي  اأجرى  كما 
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة املرحلة االبتدائّية باملدينة املنورة، فقد اأجريت 
مدار�ص  طلبة  من  طالًبا  �ستني  االبتدائّي؛  ال�ساد�ص  ال�سف  يف  طالًبا   )120( على  الدِّرا�سة 
اأن  الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  العادّية.  املدار�ص  طلبة  من  ومثلهم  الكرمي،  القراآن  حتفيظ 
تالوة القراآن الكرمي وحفظه ودرا�سته اأ�سهمت يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة 
ن الطلبة يف مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي من احل�سول على  ال�سف ال�ساد�ص االبتدائّي مّما مكَّ
درجات اأعلى من متو�سط اأقرانهم يف مدار�ص التعليم العام، حيث اأظهرت الدِّرا�سة اأّنه توجد 
ال�ساد�ص من مدار�ص حتفيظ  ال�سف  اإح�سائّية بني متو�سط درجات طلبة  فروق ذات داللة 
القراآن،  ل�سالح طلبة مدار�ص حتفيظ  العام  التعليم  القراآن، ومتو�سط درجات طلبة مدار�ص 
الباحث، وكذلك من واقع درجات  اأعّدها  التي  القراءة والكتابة  اختبارات  وذلك من خالل 
الطلبة يف �سجالت املدار�ص التي اعتمد عليها يف جناحهم من ال�سف اخلام�ص االبتدائّي اإىل 

ال�سف ال�ساد�ص االبتدائّي. 
وقد اأجرى العريفي )1991( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اأثر حفظ القراآن الكرمي يف 
التح�سيل اللغوّي املرتبط بالنحو، ولالإجابة عن اأ�سئلة الدِّرا�سة اأعدَّ الباحث اختباراً حت�سيلّيًا 
ثّم طّبقه على )428( طالبًا من طلبة ال�سف الثالث يف املدار�ص املتو�سطة يف مّكة املكّرمة 
)احلافظني للقراآن الكرمي وغري احلافظني( بهدف تعّرف م�ستوى التح�سيل يف القواعد عن 
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طريق االختبار، وتعّرف االأخطاء النحوية يف التعبري. وقد اأظهرت نتائج الدِّرا�سة اأن حفظ 
القراآن الكرمي له فوائد اإيجابّية على التح�سيل اللغوّي للطالب، واأن هناك عالقة اإيجابّية بني 

عدد االأجزاء املحفوظة من القراآن وزيادة حت�سيل احلافظ يف مادة القواعد النحوية. 
ويف درا�سة اأجرتها ياركندي )1991( هدفت اإىل الك�سف عن الفروق يف مهارات القراءة 
الرابع  العادّية يف ال�سف  الكرمي واملدار�ص  القراآن  واالإمالء واحل�ساب بني طالبات حتفيظ 
واأربعني من طالبات  الدِّرا�سة على )118( طالبة؛ ثمان  االبتدائّي مبّكة املكّرمة. واأجريت 
اأظهرت  وقد  العادّية.  املدار�ص  طالبات  من  طالبة  و�سبعني  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  مدار�ص 
نتائج الدِّرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائّيًا يف مهارة القراءة ومهارة االإمالء بني طالبات 
حتفيظ القراآن الكرمي وطالبات املدار�ص العادّية ل�سالح طالبات حتفيظ القراآن الكرمي، كما 
طالبات  بني  احل�ساب  مهارة  يف  اإح�سائّيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت 

حتفيظ القراآن الكرمي وطالبات املدار�ص العادّية. 
كفايات  حتقيق  يف  االأدبّية  الن�سو�ص  اأثر  عن  الك�سف  الدِّرا�سات  بع�ص  تناولت  وقد 
القراءة والكتابة للطلبة، فقد هدفت درا�سة اأولربايت )Albright, 2001( اإىل حتديد العوامل 
الكامنة وراء اإخفاق منهاج القراءة والكتابة للمرحلة االأ�سا�سّية االأوىل يف حتقيق اأهدافه، 
يف  االأدبّية  الن�سو�ص  فاعلية  تدين  اأ�سباب  ا�ستق�ساء  على  الرتكيز  يف  الدِّرا�سة  واأفا�ست 
حتقيق كفايات القراءة والكتابة لطلبة املرحلة االأ�سا�سّية االأوىل، وقد تكّونت عينة الدِّرا�سة 
من )200( طالب من طلبة املرحلة االأ�سا�سّية االأوىل، وقد اعتمدت على اأدوات نوعّية متعددة 
 ، الطلبة(  كرا�سات  ومتابعة  واملقابالت،  الروائّي،  )اال�ستق�ساء  الدِّرا�سة  بيانات  جمع  يف 
اأن هناك  الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت  املنهاج، وقد  اأهداف  اإخفاق حتقيق  اأ�سباب  للوقوف على 
جمموعة من االأ�سباب التي اأ�سهمت يف هذا االإخفاق منها: جمود الن�سو�ص االأدبّية املنتقاة 
وعدم  انتقائها،  يف  ومعلميهم  الطلبة  اإ�رشاك  و�سعف  والكتابة،  القراءة  مهارات  ملعاجلة 

توظيف االأ�سلوب الق�س�سّي يف املحادثة واأ�ساليب التوا�سل. 

أوجه االتفاق واالختالف بني الدِّراسة احلالّية والدِّراسات السابقة: 
املهارات  تنمية  يف  الكرمي  القراآن  اأثر  مو�سوع  اأنَّ  جلّيًا  يظهر  �سبق  ما  �سوء  يف  ♦ 
العلوم  بها  اهتّمت  التي  املهمة  املو�سوعات  من  الطلبة  لدى  واملعرفّية  اللغوّية  والقدرات 
الرتبوّية، فقد تعددت الدِّرا�سات يف هذا املجال، اإذ اأمّدت الدِّرا�سات ال�سابقة الباحثني بروؤية 

وا�سحة عن املو�سوع. 
وقد اأفادت الدِّرا�سة احلالّية من هذه الدِّرا�سات ال�سابقة يف تطوير اأداة الدِّرا�سة، ويف  ♦ 

اختيار جمتمع الدِّرا�سة والعينة، ومقارنة نتائج الدِّرا�سة احلالّية بنتائجها. 
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وهو  العام  الدِّرا�سة  هدف  يف  ال�سابقة  الدِّرا�سات  مع  احلالّية  الدِّرا�سة  اتفقت  وقد  ♦ 
التعرف اإىل اأثر حفظ القراآن الكرمي يف تنمية املهارات اللغوّية كدرا�سة )عبد اجلواد، 2007؛ 
1991؛  العريفي،  1991؛  املغام�سي،  1994؛  ال�سويدي،  2000؛  النجار،  2001؛  معلم، 

العقيالن، 1991؛ ياركندي، 1991( . 
تفردت الدِّرا�سة احلالّية بدرا�سة املهارات االإمالئّية وعالقتها بحفظ القراآن الكرمي  ♦ 

لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف االأردن. 
)طلبة  الدِّرا�سة  عينة  اختيار  يف  ال�سابقة  الدِّرا�سات  عن  احلالّية  الدِّرا�سة  تختلف  ♦ 

ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف االأردن( . 
كما يظهر قّلة عدد الدِّرا�سات التي هدفت اإىل معرفة م�ستوى مهارات االإمالء لدى  ♦ 
اأّية درا�سة يف  الباحثني، مل يعرثا على  الكرمي، ويف حدود اطالع  للقراآن  الطلبة احلافظني 

االأردن ويف حمافظة اإربد تتناول هذا املو�سوع. 
دته  ويرى الباحثان اأن الدِّرا�سة احلالّية قد اأ�سافت للدرا�سات ال�سابقة تاأكيد ما اأكَّ ♦ 
الدِّرا�سات ال�سابقة من اأهمّية القراآن الكرمي يف تنمية املهارات والقدرات اللغوّية ب�سكل عام 

واملهارات االإمالئّية ب�سكل خا�ص. 

منهجّية الدِّراسة وإجراءاتها: 

منهج الدِّراسة: 

لتحقيق اأهداف الدِّرا�صة ا�صتخدم الباحثان وفًقا لطبيعتها املنهجية الآتية: 
اأولً: املنهج البنائي:  ◄ 

»وهو خطوات منظمة الإيجاد هيكل معريّف تربوّي جديد مل يكن معروفًا بالكيفية نف�سها 
واالإمكانات  املتوقعة  الظروف  ويتواءم مع  م�ستقبلّية،  با�ستخدامات  يتعلق  فيما  قبل،  من 
الواقعّية، اإذ ي�ستفيد الباحث من الروؤى الت�ساركية التي يبديها اخلرباء اأو املعنيون يف جمال 
الباحثان  ا�ستخدم  الدِّرا�سة  . ويف هذه  )االآغا، 2001، 22(  اأهداف معينة«  معني لتحقيق 
املنهج البنائي؛ لتحديد املهارات االإمالئّية؛ فقد قاما باالطالع على االأدب الرتبوّي وكتب 
االإمالء وطرائق تدري�سه، واالإطار النظرّي للدرا�سة وما ت�سمنه من م�سادر علمّية متخ�س�سة، 
العي�سوي،  )الفقعاوي، 2009؛  االإمالء، كدرا�سة  التي تناولت مو�سوع  ال�سابقة  والدِّرا�سات 
الع على حمتوى كتابي  2005؛ اليمني، 2004؛ اجلوجو، 2004؛ البدوي، 1997( ، واالطِّ
اللغة العربّية لل�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص االأ�سا�سّي، وعلى االإطار العام والنتاجات العامة 
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املهارات  قائمة  بتطوير  الباحثان  قام  ذلك  �سوء  ويف   .  )2005( العربّية  للغة  واخلا�سة 
االإمالئّية مو�سوع الدِّرا�سة، وقد جاءت املهارات االإمالئّية على النحو االآتي:  )التاء املربوطة 
والتاء املب�سوطة، التاء املربوطة والهاء، الهمزة يف بداية الكلمة، الهمزة املتو�سطة، الهمزة 
املتطرفة منفردة، التمييز بني همزة الو�سل وهمزة القطع، الالم ال�سم�سية والالم القمرية، 
اإثبات األف ابن وحذفها، األف تنوين الن�سب، حذف األف )ما( اال�ستفهامية، كلمات بها حروف 
تنطق وال تكتب )هذا، هذه، لكّن، اهلل، اإله، ذلك، الّرحمن( ، النون والتنوين، عالمات الرتقيم 
وال�رشطتان،  التن�سي�ص،  اال�ستفهام،  وعالمة  الراأ�سيتان،  والنقطتان  والنقطة،  )الفا�سلة، 
الكلمة  اأول  يف  املد  واالأ�سماء،  االأفعال  يف  والقائمة  اللينة  املق�سورة  االألف   ، والقو�سان( 
تنوين  األف  بني  الفرق  القطع،  همزة  على  اال�ستفهام  همزة  دخول  التفريق،  األف  وو�سطها، 
الفتح واألف التثنية بعد الهمزة املتطرفة، دخول حرف اجلر )الالم( على اال�سم امُلعرَّف بـ 

)األ( ، و�سل اأْن النا�سبة للفعل امل�سارع بال النافية. 
ثانياً: منهج حلقة البحث:  ◄ 

ا�ستخدم الباحثان اأ�سلوب حلقة البحث بدعوة جمموعة من الزمالء املخت�سني باللغة 
العربّية، واملناهج والتدري�ص، وقد ُحدِّدت حماور اللقاء لتدور حول قائمة املهارات االإمالئّية 
رها الباحثان، واإجراء ع�سف ذهني حولها ومناق�ستها وحتليلها، وُطلب اإليهم بعد  التي طوَّ
ذلك تدوين مالحظاتهم ومناق�ستها معًا، واإبداء الراأي فيها، وقد نتج عن ذلك اإ�سافة وتعديل، 

وبعد ذلك قام الباحثان بتحديد املهارات االإمالئّية، وو�سعها يف قائمة اأولية مقرتحة. 
ثالثاً: املنهج الو�صفي:  ◄ 

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدِّرا�سة املنهج الو�سفي القائم على و�سف وحتديد م�ستوى 
ثم  الدِّرا�سة،  عينة  االإمالئّية( على  )املهارات  مقيا�ص  بتطبيق  وذلك  امل�ستخدمة،  املهارات 
درا�سة العالقة بني م�ستوى املهارات االإمالئّية بني الطلبة )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري 

احلافظني( يف حمافظة اإربد. 

عينة الدِّراسة: 
اختري اأفراد الدِّرا�سة من طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي، من املدار�ص التابعة ملديريات 
الطلبة امللتحقني  الدِّرا�سّي 2010/2009، ومن  اإربد، للعام  الرتبية والتعليم يف حمافظة 
مبراكز حتفيظ القراآن الكرمي، واختريوا بطريقة العينة الع�سوائّية الب�سيطة، يف �سوء تعاون 
م�ستوى  وتنا�سب  الدِّرا�سة،  اإجراء  يف  الباحثني  مع  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  املدر�سة  اإدارة 
حت�سيل الطلبة يف اللغة العربّية من خالل نتائج الف�سل الدِّرا�سي االأول 2010/2009،  بني 
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الطلبة )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري احلافظني( ، وذلك لتثبيت متغري م�ستوى التح�سيل 
ح يف اجلدول )1( .  الدِّرا�سّي يف اللغة العربّية. كما هو مو�سّ

الجدول )1( 
توزيع أفرد عينة الدِّراسة )طلبة المجموعة السادس األساسّي( حسب متغيري الجنس والمجموعة

الن�صبة املئوية %العدداجلن�ساملجموعة

احلافظني للقراآن الكرمي
6124.1ذكر

6525.7اأنثى
12649.8املجموع

غري احلافظني للقراآن الكرمي
6124.1ذكر

6626.1اأنثى
12750.2املجموع

املجموع
12248.2ذكر

13151.8اأنثى
253100املجموع

كما يظهر اجلدول )2( توزيع الطلبة عينة الدِّرا�سة احلافظني للقراآن الكرمي ح�سب عدد 
االأجزاء التي يحفظها الطلبة من القراآن الكرمي. 

الجدول )2( 

الن�صبة املئوية %عدد الطلبة احلافظني عدد الأجزاء املحفوظة
6047.6جزاآن

3628.5ثالثة اأجزاء
118.7اأربعة اأجزاء

97.1خم�سة اأجزاء
53.9�ستة اأجزاء

10.7�سبعة اأجزاء
10.7ثمانية اأجزاء

- - ت�سعة اأجزاء
21.5ع�رشة اأجزاء

10.7اأحد ع�رش جزءاً
100%126املجموع
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أداة الدِّراسة: 
م�ستوى  لقيا�ص  التح�سيلّي،  االختبار  الباحثان  ا�ستخدم  الدِّرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
املهارات االإمالئّية لدى اأفراد الدِّرا�سة، وتكّون االختبار يف �سورته النهائية من )30( فقرة 
من نوع االختيار من متعدد، وفقرة من نوع »اأكمل الفراغ« بو�سع عالمة الرتقيم املنا�سبة، 

بعد حذف )3( فقرات قلَّ متييزهما عن )0.25( ، وحت�سب العالمة من )40( عالمة. 
اأما اخلطوات والإجراءات التنفيذّية التي اتبعت يف اإعداد الختبار التح�صيلّي، 
فتمثلت يف ما ياأتي: اأواًل- حددت املهارات االإمالئّية التي ت�سعى الدِّرا�سة لقيا�سها. ثانيًا- 
اإعداد جدول املوا�سفات: حيث اأعد جدول املوا�سفات الذي ميثل املهارات االإمالئّية املراد 
قيا�سها، مقدرة بالن�سبة املئوية، وقد ُحددت االأهمّية، والوزن الن�سبّي. وبذلك يبقى االختبار 

يف �سورته النهائية مكّونًا من )31( فقرة، وكما هو مو�سح يف اجلدول االآتي: 
الجدول )3( 

المهارات اإلمائّية وعدد الفقرات

الفقراتاملهارات الإمالئّيةالرقم
1، 2، 3، 4، 5التاء املربوطة واملب�سوطة والهاء1
6، 7، 8كتابة همزة الو�سل وهمزة القطع2
9، 10، 11، 12كتابة الهمزة املتو�سطة واملتطرفة3
13، 14الالم ال�سم�سية والالم القمرية4
15، 16كتابة األف كلمة »ابن«5
17، 18كتابة األف تنوين الن�سب6
19حذف األف »ما« اال�ستفهامية اإذا تقدم عليها حرف اجلر. 7
20، 21كلمات بها حروف تنطق وال تكتب )هذا، هذه، لكّن، اهلل، اإله، ذلك، الّرحمن( 8
22كتابة األف التفريق9

23، 24، 25، 26كتابة االألف املق�سورة واملمدودة )اللينة( يف اآخر االأ�سماء واالأفعال10
27، 28 املد يف اأول الكلمة وو�سطها11
29دخول حرف اجلر )الالم( على اال�سم امُلعرَّف بـ )األ( 12
30و�سل اأْن النا�سبة للفعل امل�سارع بال النافية13
31عالمات الرتقيم14

صدق االختبار التحصيلّي وثباته: 
متَّ التحقق من �سدق االختبار بعر�سه على خم�سة حمكمني من اأع�ساء الهيئة التدري�سّية 
يف اجلامعات االأردنّية، واملعلمني ممن يدّر�سون مادة اللغة العربّية، وطلب اإليهم قراءة فقرات 
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و�سعت  التي  االإمالئّية  للمهارات  الفقرات  قيا�ص  درجة  االآتية:  النقاط  وحتديد  االختبار، 
لقيا�سها، وال�سياغة اللغوّية للفقرات، وتقدمي اقرتاحات؛ حلذف بع�ص الفقرات اأو اإ�سافتها 
اأو تعديلها، منا�سبة املموهات لالأ�سئلة. وقد اأخذ الباحثان باآرائهم وعّدال يف الفقرات، وذلك 
باإ�سافة بع�ص الفقرات اجلديدة، وحذف بع�سها االآخر، وقد اعتمد الباحثان يف ذلك على 
اإجماع 80% من املحكمني، وتكّون االختبار يف �سورته النهائية من )30( فقرة من نوع 
االختيار من متعدد، وفقرة من نوع اأكمل الفراغ بو�سع عالمة الرتقيم املنا�سبة، وحت�سب 

العالمة على االختبار من )40( عالمة. 
وقد متَّ التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على اأفراد العينة اال�ستطالعّية البالغ عددهم 
)23( طالبًا، خارج عينة الدِّرا�سة، وبعد ر�سد ا�ستجابات الطلبة على فقرات االختبار، ُح�ِسَب 
وهذه   ،  )0.81( قيمته  بلغت  حيث   )KR- 20( ريت�سارد�سون  كيودر  معادلة  ووفق  الثبات 

القيمة تعّد مقبولة الأغرا�ص الدِّرا�سة. 

معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلّي: 

معامالت  اُ�ستخرجت  التح�سيلّي،  االختبار  فقرات  �سعوبة  معامالت  من  للتحقق 
الطلبة  ن�سبة  ح�ساب  خالل  من  فقرًة   )31( عددها  البالغ  االختبار  لفقرات  ال�سعوبة 
بني                              الفقرات  �سعوبة  معامالت  تراوحت  حيث  �سحيحًة،  اإجابًة  الفقرة  عن  اأجابوا  الذين 
اأن معامالت �سعوبة الفقرات تقع �سمن احلدود املقبولة  )0.36- 0.79( ، مّما ي�سري اإىل 
القيا�ص  الباحثني يف  يرى كثري من  »اإذ  التح�سيلّية،  االختبارات  ال�سعوبة يف  ملعامالت 
والتقومي اأنَّ املدى املقبول ملعامل ال�سعوبة يرتاوح بني )0.20- 0.80(« )عودة، 1993، 

297؛ بلوم واآخرون، 1983، 107( . 
معامالت  اُ�ستخرجت  التح�سيلّي،  االختبار  لفقرات  التمييز  معامالت  من  وللتحقق 
التمييز لفقرات االختبار البالغ عددها )31( فقرة، من خالل ح�ساب ارتباط االأداء على كّل 
فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكّلية املتحققة على االختبار، حيث تراوحت معامالت 
التمييز  القيم ملعامالت  ، وهذه  التح�سيلّي بني )0.23- 0.74(  التمييز لفقرات االختبار 

تعطي موؤ�رشاً جيداً على اأن الفقرات تقي�ص ما يقي�سه االختبار ككّل. 

تكافؤ اجملموعات:

املتو�سطات  ا�ستخدمت  الدِّرا�سة،  تطبيق  قبل  الدِّرا�سة  جمموعات  تكافوؤ  من  للتاأكد 
للقراآن  )احلافظني  االأ�سا�سّي  ال�ساد�ص  ال�سف  الأداء طلبة  املعيارّية  واالنحرافات  احل�سابّية 
الدِّرا�سّي االأول 2010/2009،  اللغة العربّية يف الف�سل  الكرمي وغري احلافظني( يف مادة 
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ح ذلك.  وح�سب متغريي )املجموعة، واجلن�ص( ، واجلدول )4( يو�سّ
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية لعامات أفراد عينة الدِّراسة )الحافظين للقرآن الكريم 
وغير الحافظين( في مادة اللغة العربّية )قبل إجراء الدِّراسة( وحسب متغير المجموعة والجنس

النحراف املعيارّياملتو�صط احل�صابيالعدداجلن�ساملجموعة

احلافظون للقراآن الكرمي
6185.759.75ذكر

6585.088.89اأنثى
12685.429.30الكلّي

غري احلافظني للقراآن الكرمي
6185.637.98ذكر

6683.387.70اأنثى
12784.507.89الكلّي

الكلّي
12285.698.84ذكر

13184.208.30اأنثى
25384.948.59الكلّي

 العالمة القصوى )100(. 

ال�ساد�ص  ال�سف  يظهر اجلدول )4( وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات نتائج طلبة 
االأ�سا�سّي )احلافظني للقراآن الكرمي وغري احلافظني( يف مادة اللغة العربّية، وح�سب متغريي 
التباين  حتليل  اُ�ستخدم  الفروق  لتلك  االإح�سائّية  الداللة  وملعرفة   ، واجلن�ص(  )املجموعة، 

ح ذلك.  الثنائي )Two Way ANOVA( ، واجلدول )5( يو�سّ
الجدول )5( 

نتائج تحليل التباين الثنائي لمتوسطات نتائج طلبة الصف السادس األساسّي )الحافظين للقرآن الكريم 
وغير الحافظين( في مادة اللغة العربّية )قبل إجراء الدِّراسة( ، وحسب متغيري المجموعة والجنس

الدللة الإح�صائّيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
52.684152.6840.7140.399اجلن�ص

135.0291135.0291.8300.177املجموعة 
39.416139.4160.5340.466اجلن�ص × املجموعة 

  18374.57024973.793اخلطاأ
   18601.699252املجموع

يظهر اجلدول )5( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى الداللة االإح�سائّية 
)α = 0.05( بني متو�سطات اأداء طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي )احلافظني للقراآن الكرمي 
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والتفاعل  )املجموعة، واجلن�ص(  العربّية، وح�سب متغريي  اللغة  وغري احلافظني( يف مادة 
بينهما؛ مّما يدّل على تكافوؤ جمموعتي الدِّرا�سة. 

متغريات الدِّراسة: 
ا�صتملت الدِّرا�صة على املتغريات الآتية: 

اأواًل: املتغريات امل�ستقلة: حفظ القراآن الكرمي.  ● 

املهارات  اختبار  يف  الدِّرا�سة  اأفراد  حت�سيل  م�ستوى  التابعة:  املتغريات  ثانيًا:  ● 
االإمالئّية. 

املستوى املقبول تربويّاً: 

حدد الباحثان امل�ستوى املقبول تربوّيًا اأو احلد االأدنى من مهارات االإمالء الذي ميكن 
املهارات  ملقيا�ص  الكّلية  الدرجة  من   )%80( بـِ  الطلبة  امتالك  م�ستوى  على  للحكم  قبوله 
االإمالئّية، وُحددت هذه الن�سبة بناء على الدِّرا�سات ال�سابقة، ومن خالل اآراء املحكمني على 

مقيا�ص املهارات االإمالئّية. 

املعاجلات اإلحصائّية: 
احل�سابّية،  املتو�سطات  با�ستخراج  الباحثان  قام  الدِّرا�سة،  اأ�سئلة  عن  ولالإجابة 
 Two Way( الثنائي  التباين  وا�ستخدام حتليل   )t- test( املعيارّية، واختبار  واالنحرافات 

ANOVA( ، ومعامل االرتباط لبيانات الدِّرا�سة. 

عرض نتائج الدِّراسة ومناقشتها والتوصيات:
االإمالئّية  املهارات  م�ستوى  »ما  ين�ص  الذي  للدرا�سة  الرئي�ص  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
وعالقتها بحفظ القراآن الكرمي لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي يف حمافظة اإربد؟« حيث 

ميكن االإجابة عنه باإجابة كّل من االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
الإمالئّية  ما م�صتوى املهارات  اأواًل: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول:  ◄
الكرمي يف حمافظة  للقراآن  الأ�صا�صّي احلافظني  ال�صاد�س  ال�صف  لدى طلبة 

اإربد؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابّية واالنحرافات املعيارّية لنتائج 
الطلبة عينة الدِّرا�سة )طلبة ال�ساد�ص االأ�سا�سّي احلافظني للقراآن الكرمي وغري احلافظني له( 

على االختبار االإمالئّي، واجلدول )6( يبنّي ذلك. 
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لنتائج الطلبة عينة الدِّراسة )طلبة المجموعة 

السادس األساسّي الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين( على االختبار اإلمائّي

املتو�صط اأعلى عالمةاأدنى عالمةالعدداجلن�ساملجموعة
احل�صابّي

النحراف 
املعيارّي

الأهمّية 
الن�صبّية

احلافظني للقراآن الكرمي
61173830.613.9476.5ذكر

6528.454.8271.1اأنثى
12629.494.5373.7الكلّي

غري احلافظني للقراآن الكرمي
61133724.875.3662.1ذكر

6623.324.8558.3اأنثى
12724.065.1460.2الكلّي

الكلّي
122133827.745.5069.2ذكر

13125.865.4664.7اأنثى
25326.775.5566.9الكلّي

 الدرجة القصوى من )0	(. 

االإمالء  اختبار  على  الكرمي  للقراآن  احلافظني  الطلبة  عالمات  اأن   )6( اجلدول  يظهر 
 ،  )4.53( معيارّي  وبانحراف   ،  )29.49( )38( مبتو�سط ح�سابّي  اإىل   )17( تراوحت بني 
وباأهمّية ن�سبّية مب�ستوى )73.7%( ، واأن املعّدل املقبول تربوّيًا كما قدرته جلنة التحكيم 
االأ�سا�سّي  ال�ساد�ص  طلبة  امتالك  اأن  على  يدّل  املعّدلني  بني  الظاهر  الفرق  وهذا   ،  )%80(
الكرمي مل يكن بامل�ستوى املقبول تربوّيًا، وللتثبت من درجة داللة هذه  للقراآن  احلافظني 

ح ذلك.  الفروق اإح�سائّيًا فقد ا�ستخدم اختبار )T- test( لعينة واحدة، واجلدول االآتي يو�سّ
الدللة الإح�صائّيةدرجة احلريةقيمة تالنحراف املعيارّياملتو�صط احل�صابّي

29.494.536.270250.000

 مقارنة بالمستوى المقبول تربويّاً )80%( الذي يعادل 	3 من 0	. 

واملعّدل  الدِّرا�سة  عينة  الطلبة  م�ستوى  بني  الظاهر  الفرق  اأن  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
املقبول تربوّيًا دال اإح�سائّيًا، مّما يدّل على اأن امتالك طلبة ال�ساد�ص االأ�سا�سّي احلافظني 

للقراآن الكرمي مل يكن بامل�ستوى املقبول تربوّيًا، بفارق ب�سيط تقريبًا. 
ما م�صتوى املهارات الإمالئّية  ثانيًا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ◄
لدى طلبة ال�صف ال�صاد�س الأ�صا�صّي غري احلافظني للقراآن الكرمي يف حمافظة 

اإربد؟ 
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابّية واالنحرافات املعيارّية لنتائج 
الطلبة عينة الدِّرا�سة، كما يظهر يف اجلدول )6( ال�سابق اأن عالمات الطلبة غري احلافظني 
للقراآن الكرمي على اختبار االإمالء تراوحت بني )13( اإىل )37( مبتو�سط ح�سابّي )24.06( ، 
وبانحراف معيارّي )5.14( ، ومب�ستوى )60.2%( ، واأن املعّدل املقبول تربوّيًا كما قدرته 
جلنة التحكيم )80%( . وهذا الفرق الظاهر بني املعّدلني يدّل على اأن امتالك طلبة ال�ساد�ص 
االأ�سا�سّي غري احلافظني للقراآن الكرمي مل يكن بامل�ستوى املقبول تربوّيًا، بل منخف�ص جداً، 
وللتثبت من درجة داللة هذه الفروق اإح�سائّيًا، فقد ا�ستخدم اختبار )T- test( لعينة واحدة، 

ح ذلك.  واجلدول االآتي يو�سّ
الدللة الإح�صائّيةدرجة احلريةقيمة تالنحراف املعيارّياملتو�صط احل�صابّي

24.065.1417.2601250.000

 مقارنة بالمستوى المقبول تربويّاً )80%( الذي يعادل 	3 من 0	. 

واملعّدل  الدِّرا�سة  عينة  الطلبة  م�ستوى  بني  الظاهر  الفرق  اأن  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
املقبول تربوّيًا دال اإح�سائّيًا، مّما يدّل على اأن امتالك طلبة ال�ساد�ص االأ�سا�سّي غري احلافظني 

للقراآن الكرمي مل يكن بامل�ستوى املقبول تربوّيًا، بفارق كبري ن�سبّيًا. 
مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤالني الأول والثاين: 

على الرغم من اأن النتائج اأظهرت اأن كلتا املجموعتني )الطلبة احلافظني للقراآن الكرمي 
ال اإىل امل�ستوى املقبول تربوّيًا، فاإن جمموعة الطلبة احلافظني  وغري احلافظني له( مل َي�سِ
غري  الطلبة  جمموعة  من  اأعلى  االإمالئّية  للمهارات  امتالك  م�ستوى  حققت  الكرمي  للقراآن 
احلافظني له وبفارق كبري ن�سبّيًا، وهذا يدّل على اأثر حفظ القراآن الكرمي وتالوته ودرا�سته 
ن الطلبة احلافظني للقراآن الكرمي من احل�سول على  يف تنمية املهارات االإمالئّية، مّما مكَّ
م�ستوى اأف�سل مقارنة مع زمالئهم غري احلافظني له، وقد اأكدت هذه النتيجة نتائج االإجابة 

عن ال�سوؤال الثالث االآتي من اأ�سئلة الدِّرا�سة كما يظهر يف اجلدول )7( . 
ال�سليمة يف تدري�ص االإمالء االهتمام بالنطق ال�سحيح، واإظهار خمارج  االأ�س�ص  فمن 
اإليها قبل  الكلمة واال�ستماع  ال�سليمة، وهي: روؤية  التهجئة  اأ�س�ص  احلروف، واالعتماد على 
الأن  ونظراً   .)Steffler, 2001 2009؛  واحلوامدة،  )عا�سور  اليدوية  املرانة  على  التدريب 
يزيد من  القراآن ب�سورة مكثفة، فهذا  قراءة  يتدربون على  القراآن  الطلبة يف مراكز حتفيظ 
الكتابة  على  ي�ساعدهم  مّما  الذهن،  يف  الكلمة  �سورة  وتكرار  واالألفاظ  للكلمات  معرفتهم 
ال�سحيحة اإمالئّيًا حيث يتذكرون �سور الكلمات التي �سبق اأن تدربوا على قراءتها من خالل 

القراآن الكرمي. 
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وتتفق نتائج هذه الدِّرا�سة ونتائج درا�سة معلم )2001( التي اأظهرت نتائج الدِّرا�سة 
تفّوق طالبات مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي على اأقرانهّن باملدار�ص العادّية يف اأداء مهارات 
اال�ستقبال اللغوّي. وتتفق اأي�سًا ونتائج درا�سة املغام�سي )1991( ، فقد اأظهرت اأن تالوة 
القراآن الكرمي وحفظه ودرا�سته اأ�سهمت يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة ال�سف 
على  احل�سول  من  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مدار�ص  يف  الطلبة  ن  مكَّ مّما  االبتدائّي،  ال�ساد�ص 
درجات اأعلى من متو�سط اأقرانهم يف مدار�ص التعليم العام. وتتفق ونتائج درا�سة ياركندي 
)1991( التي اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائّيًا يف مهارة القراءة واالإمالء بني طالبات 

حتفيظ القراآن الكرمي وطالبات املدار�ص العادّية ل�سالح طالبات حتفيظ القراآن الكرمي. 
هل توجد فروق ذات  ثالثًا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث ومناق�ستها:  ◄
دللة اإح�صائّية عند م�صتوى )α ≤ 0.05( يف م�صتوى املهارات الإمالئّية 
بني طلبة ال�صف ال�صاد�س الأ�صا�صّي )احلافظني للقراآن الكرمي، وغري احلافظني 
واملجموعة  )اجلن�س،  ملتغريات  تعزى  اإربد،  حمافظة  يف  الكرمي(  للقراآن 

والتفاعل بينهما( ؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابّية واالنحرافات املعيارّية لنتائج 
الطلبة عينة الدِّرا�سة )طلبة املجموعة ال�ساد�ص االأ�سا�سّي( على اختبار االإمالء ح�سب متغري 

)جن�ص الطالب، واملجموعة( ، واجلدول )6( ال�سابق يبنّي ذلك. 
عينة  اأفراد  اأداء  متو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود  ال�سابق   )6( اجلدول  اأظهر  فقد 
الدِّرا�سة على االختبار االإمالئّي ح�سب متغري )جن�ص الطالب، واملجموعة( ، وملعرفة الداللة 
االإح�سائّية لتلك الفروق؛ اُ�ستخدم حتليل التباين الثنائي )Two Way ANOVA( ، واجلدول 

)7( يبنّي ذلك. 
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين الثنائي لمتوسطات أداء أفراد عينة الدِّراسة على االختبار اإلمائّي 

الدللة الإح�صائّيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
1864.45511864.45581.8800.387اجلن�ص

217.4891217.4899.5510.002املجموعة 
5.87115.8710.2580.612اجلن�ص × املجموعة 

5669.88824922.771اخلطاأ
7757.704252املجموع

 .)α = 0.05( ذو داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة اإلحصائيّة 
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يظهر اجلدول )7( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى الداللة االإح�سائّية 
)α = 0.05( بني متو�سطي اأداء اأفراد عينة الدِّرا�سة )طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي( على 
االختبار االإمالئّي يعزى ملتغري )جن�ص الطالب( ، حيث بلغت قيمة )ف = 81.880( وبداللة 
اإح�سائّية )0.387( . كما يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى الداللة 
ال�ساد�ص  ال�سف  )طلبة  الدِّرا�سة  عينة  اأفراد  اأداء  متو�سطات  بني   )α = 0.05( االإح�سائّية 
املجموعة  طلبة  ول�سالح   ، )املجموعة(  ملتغري  يعزى  االإمالئّي  االختبار  على  االأ�سا�سّي( 
احلافظني للقراآن الكرمي مبتو�سط ح�سابّي )29.49( مقابل متو�سط ح�سابّي )24.06( لطلبة 
املجموعة غري احلافظني للقراآن الكرمي، حيث بلغت قيمة )ف = 9.551( وبداللة اإح�سائّية 
)0.002( . ويظهر اجلدول اأي�سًا عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائّية عند م�ستوى الداللة 
ال�ساد�ص  ال�سف  )طلبة  الدِّرا�سة  عينة  اأفراد  اأداء  متو�سطات  بني   )α = 0.05( االإح�سائّية 
االأ�سا�سّي( على االختبار االإمالئّي يعزى للتفاعل بني متغري )جن�ص الطالب، واملجموعة( ، 

حيث بلغت قيمة )ف = 0.258( وبداللة اإح�سائّية )0.612( . 
املهارات  وامتالك  الكرمي  القراآن  دالة بني حفظ  ارتباطّية  وللتثبت من وجود عالقة 
االإمالئّية لدى الطلبة عينة الدِّرا�سة، فقد ُح�سبت معامل االرتباط بري�سون بني عالمة الطالب 
على االختبار االإمالئّي وعدد االأجزاء التي يحفظها من القراآن والكرمي، كما يظهر يف اجلدول 

)8( االآتي: 
الجدول )8( 

معامل االرتباط بين حفظ القرآن الكريم وامتاك المهارات اإلمائّية

م�صتوى امتالك الطالب للمهارات الإمالئّية

عدد االأجزاء املحفوظة من القراآن والكرمي
0.38معامل االرتباط

0.000الداللة االإح�سائّية

ُيظهر اجلدول )8( اأن معامل االرتباط بني عدد االأجزاء التي يحفظها الطلبة من القراآن 
الكرمي، وبني امتالك املهارات االإمالئّية )0.38( ، وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة ارتباطّية 
موجبة دالة اإح�سائّيًا بني عدد االأجزاء التي يحفظها الطلبة من القراآن الكرمي، وبني امتالك 
املهارات االإمالئّية، مبعنى اأّنه كّلما زاد عدد االأجزاء املحفوظة من القراآن الكرمي، كّلما زاد 

م�ستوى امتالك الطالب للمهارات االإمالئّية. 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن حفظ القراآن الكرمي ينّمي املهارات االإمالئّية لدى الطلبة 
احلافظني له، فالقراآن الكرمي اأثر يف زيادة الرثوة اللغوّية وتنميتها لدى الطلبة احلافظني 
األفاظ قد بلغت  له، فاألفاظه التي يح�سلها املرء بحفظه له، لي�ست ك�سائر االألفاظ؛ بل هي 
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ودقًة يف  ال�سمع،  على  النطق، وعذوبًة  �سال�سًة يف  والبالغة،  والف�ساحة  احل�سن  الغاية يف 
االختيار، االأمر الذي اأدى اإىل حت�سني م�ستوى الطلبة يف املهارات االإمالئّية، فالرثوة اللغوّية 
ذات اأهمّية كربى يف اكت�ساب امَللكة الل�سانّية، فهي ت�ساعد الطالب على فهم كثري مّما يقراأ اأو 
ي�سمع، ت�سهم يف تن�سيط االإبداع لديهم. فالقراءة �سنو الكتابة، اإذ ال ي�ستطيع الطالب اأن ينطق 
بحرف اأو يلفظ لفظًا مكتوبًا وهو ال مييزه ر�سمًا، اأي من قراأ �سليمًا، وفهم ما قراأ فقّلما يخطئ 
يف ر�سم ما نطق به )عبد الهادي واآخرون، 2003؛ ياركندي، 1991؛ قورة، 2001( ، فقد 
اأظهرت درا�سة )العي�سوي، 2005( وجود معامل ارتباط موجب ودال بني الطالقة اللغوّية 

وال�سحة االإمالئّية. 
ويعّد اجتاه التكامل يف تدري�ص القراءة والكتابة من اأبرز االجتاهات احلديثة يف تعليم 
اللغة، ويعني النظر اإىل تدري�ص اللغة على اأّنها وحدة متكاملة، فالقراءة والكتابة عمليتان 
متالزمتان، تربطهما عالقة تاأثر وتاأثري متبادل، ونظراً للعالقة الوثيقة بينهما؛ فاإن تكامل 
اأن�سطتهما يعّد �رشورة، ينبغي مراعاتها يف الكتب املدر�سية ومن قبل املعلمني )ف�سل اهلل، 
1998( . وكما ي�سري �سيفج )Savage, 1994( اأّن تعّلم مهارة القراءة يت�سمن بال�رشورة تعّلم 
مهارة الكتابة، وتطور اإحدى املهارتني له تاأثري قوّي يف تطور املهارات االأخرى.  ويوؤكد 
�سكوت وفيتال )Scott & Vitale, 2000( �رشورة الرتكيز على االأفكار؛ من حيث االأ�سالة، 
واجلودة والتنوع، واالأ�ساليب اللغوّية؛ من حيث الدقة يف اختيار الكلمات، و�سالمتها، وكم 

الرثوة اللغوّية، لكي ن�ساعد الطلبة على االنطالق يف عملّية الكتابة. 
الكرمي حني يتلقاه املرء عن جموِّد متقن حم�سن  القراآن  اإىل  من هنا، فاإن اال�ستماع 
احلروف من خمارجها  واإخراج  الطلبة  لدى  ال�سوتّية  ال�سالمة  �سي�سهم يف حتقيق  للقراءة؛ 
ال�سحيحة )العليوي، 2007( . واإن االإكثار من حفظ القراآن الكرمي وتالوته �سبب يف طالقة 
ِبنٍي} )ال�سعراء، اآية  الل�سان وف�ساحته، فالقراآن اأنزل كما قال اهلل تعاىل {ِبِل�َساٍن َعَرِبيٍّ مُّ
الكرمي  القراآن  فاإّن  األفاًظا،  واأكرثها  مذهًبا،  االأل�سنة  اأو�سع  العرب  ل�ساُن  كان  فاإذا   .  )195

حوى اأف�سحها، واأعذبها، واأ�رشفها )ال�سافعي، 1979( . 
وتتفق نتائج الدِّرا�سة ونتائج درا�سة عبد اجلواد )2007( ، فقد اأظهرت تفّوق الطلبة 
احلافظني للقراآن الكرمي على العاديني يف مهارات التعبري الكتابّي. كما تتفق هذه النتائج 
مهارات  تنمية  يف  الكرمي  القراآن  حلفظ  اأثراً  اأظهرت  حيث   )2001( معلم  درا�سة  ونتائج 
اال�ستقبال اللغوّي. وتتفق اأي�سًا ونتائج درا�سة النجار )2000( التي اأكدت وجود عالقة ذات 
داللة اإح�سائّية بني م�ستوى الثقافة الدينّية االإ�سالمّية وم�ستوى القدرة على التعبري الكتابّي. 
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كما تتفق ونتائج درا�سة ال�سويدي )1994( التي اأكدت وجود عالقة اإيجابّية قوّية بني حفظ 
اأفراد الدِّرا�سة للقراآن الكرمي وقدرتهم على الكتابة. وتتفق ودرا�سة املغام�سي )1991( ، فقد 
اأظهرت اأن تالوة القراآن الكرمي وحفظه ودرا�سته اأ�سهمت يف تنمية مهارات القراءة والكتابة 
ن الطلبة يف مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي من  لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص االبتدائّي مّما مكَّ
احل�سول على درجات اأعلى من متو�سط اأقرانهم يف مدار�ص التعليم العام. وتتفق مع ما جاء 
اإح�سائّيًا يف  دالة  الدِّرا�سة وجود فروق  نتائج  اأظهرت  التي  ياركندي )1991(  يف درا�سة 
مهارة القراءة ومهارة االإمالء بني طالبات حتفيظ القراآن الكرمي وطالبات املدار�ص العادّية 
ل�سالح طالبات حتفيظ القراآن الكرمي. كما تتفق نتائج هذه الدِّرا�سة ونتائج درا�سة العريفي 
)1991( فقد اأظهرت اأن حفظ القراآن الكرمي له فوائد اإيجابّية على التح�سيل اللغوّي للطالب، 
واأن هناك عالقة اإيجابّية بني عدد االأجزاء املحفوظة من القراآن وزيادة حت�سيل احلافظ يف 

مادة القواعد النحوية. 
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( اجلدول  اأظهر  كما 
ال�ساد�ص  ال�سف  )طلبة  الدِّرا�سة  عينة  اأفراد  اأداء  متو�سطي  بني   )α = 0.05( االإح�سائّية 
قيمة                          بلغت  حيث  الطالب(  )جن�ص  ملتغري  يعزى  االإمالئّي  االختبار  على  االأ�سا�سّي( 
)ف = 81.880( وبداللة اإح�سائّية )0.387( . واأظهر اجلدول اأي�سًا عدم وجود فروق ذات 
اأفراد  اأداء  متو�سطات  بني   )α = 0.05( االإح�سائّية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائّية  داللة 
عينة الدِّرا�سة )طلبة ال�سف ال�ساد�ص االأ�سا�سّي( على االختبار االإمالئّي يعزى للتفاعل بني 
اإح�سائّية  وبداللة  قيمة )ف = 0.258(  بلغت  ، حيث  واملجموعة(  الطالب،  )جن�ص  متغري 

 .)0.612(
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن حفظ القراآن الكرمي وتالوته اأثرت يف اجلن�سني بقدر 
مت�ساٍو، ووجود تف�سيل لدى كال اجلن�سني حلفظ القراآن الكرمي، فالقراآن الكرمي موجه للنا�ص 
الثقافّية  الظروف  تت�سابه  واالإناث متقاربة حيث  للذكور  البيئة  اأن  اإىل  باالإ�سافة  جميعًا، 

واالجتماعّية واالقت�سادّية، وبخا�سة اأن طلبة الدِّرا�سة من املنطقة اجلغرافّية نف�سها. 
وتختلف نتائج الدِّرا�سة عن نتائج درا�سة عبد اجلواد )2007(، فقد اأظهرت وجود فروٍق 
الطالبات  الكتابّي تعزى ملتغري اجلن�ص ول�سالح  التعبري  اإح�سائّية يف مهارات  ذات داللة 
احلافظات للقراآن الكرمي مقارنة بالطالب. وتختلف اأي�سًا عن نتائج درا�سة النجار )2000( 
والذكور  االإ�سالمّية  الدينّية  الثقافة  يف  املتفّوقات  االإناث  بني  فروق  وجود  اأكدت  التي 
مل�ستوى  َتْرَق  مل  ولكّنها  االإناث،  ل�سالح  الكتابّي  التعبري  على  القدرة  يف  فيها  املتفّوقني 

الداللة االإح�سائّية. 
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التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صل اإليها الباحثان ميكن التقّدم بالتو�صيات الآتية: 
املهارات  تنمية  يف  وتالوته  الكرمي  القراآن  حفظ  اأهمّية  الدِّرا�سة  نتائج  اأبرزت  1 .
بتعليم  والعناية  االهتمام  زيادة  ب�رشورة  الباحثان  يو�سي  ذلك،  �سوء  ويف  االإمالئّية، 

القراآن الكرمي تالوة وحفظًا وجتويداً يف املرحلة االأ�سا�سّية. 
العمل على زيادة الن�سو�ص القراآنية املقررة يف كتب اللغة العربّية، وربط الكتاب  2 .

املقرر يف القراءة والكتابة يف املرحلة االأ�سا�سّية بعلوم القراآن الكرمي. 
تو�سية اأولياء اأمور الطلبة ب�رشورة ت�سجيل اأبنائهم يف مراكز حتفيظ القراآن الكرمي،  3 .

وحّثهم على حفظه. 
يف  الكرمي  للقراآن  م�ستقل  مبحث  هناك  يكون  باأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  دعوة  4 .

املرحلة االأ�سا�سّية. 
اإجراء مزيد من الدِّرا�سات املماثلة على املراحل الدِّرا�سّية املختلفة، وعلى متغريات  5 .
والقادة  وتطويرها،  املناهج  تاأليف  واأع�ساء  الرتبويني،  امل�رشفني  اأي�سًا  وت�سمل  جديدة، 

الرتبويني. 
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