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١٥/١٠/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٥/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

حث :ملخص الب
یهــدف البحــث الحــالي الــى معرفــة (اســباب ضــعف تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي 

.)تالوة القران الكریم من وجهة نظر معلمي المادة ومعلماتها في مدینة الموصل

معلمــة تــم  )٩٠(معلمــًا و  )٧٠(معلمــًا ومعلمــة وبواقــع  )١٦٠(تكونــت عینــة البحــث مــن 

معلمـًا ومعلمـة ولكـال الجـانبین  )١٦٠٠(ع البحـث البـالغ عـدده اختیارهم بصورة عشوائیًة من مجتمـ

  . )٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(االیمن واالیسر من مدینة الموصل للعام الدراسي 

فقـــرة ، وتـــم  )٤٩(المكونـــة مـــن  )٢٠٠٠(اســـتخدمت الباحثـــة االداة التـــي اعـــدها الحیـــاري 

داة فقــد تـــم حســـابه اســتخراج صـــدق االداة بعرضـــها علــى مجموعـــة مـــن المحكمــین ، امـــا ثبـــات اال

بطریقــــــة اعـــــــادة االختبــــــار اذ طبقـــــــت الباحثـــــــة معامــــــل ارتبـــــــاط بیرســـــــون فبلــــــــغ معامـــــــل الثبـــــــات

مجاالت  . )٨(فقرة  موزعة على  )٤٦()،  واصبح عدد الفقرات ٠.٧١(

تم معالجة البیانات احصائیًا باستخدام الوسائل االحصائیة االتیة: معامل ارتبـاط بیرسـون 

الـــوزن المئــوي .وقـــد توصـــل البحــث الـــى اســـتنتاجات عــدة كـــان منهـــا : ان عـــدم والوســط المـــرجح و 

اســتخدام المعلمــین والمعلمــات للخطــط التدریســیة بحیــث تتناســب والــزمن المقــرر للــدرس یــؤدي الــى 

اختزال المادة الدراسیة وعدم تنظیمها مما یؤثر سلبًا على التالمیذ لعدم قدرتهم على فهم واستیعاب 

ة. وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة جملة من التوصیات وكـان منهـا : ضـرورة المادة الدراسی

عقد دورات تدریبیة في تعلیم القران الكریم واحكامه لمعلمـي التربیـة االسـالمیة، امـا المقترحـات فقـد 

تمثلت باجراء دراسة عن اسباب ضـعف تالمیـذ الصـف السـادس االبتـدائي فـي تـالوة القـران الكـریم 

نظر مشرفي و معلمي التربیة االسالمیة .من وجهة 
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Abstract:
The current research aims at recognizing The Reasons of weakness

of fifth grade pupils In recitaion of the Holy Quraan from the point of

view of the Teachers of The Subject in Mosul.

The sample of the research consisted of (106) teachers divided

into (70)males and (90) females that have been chosen randomly from

the population of (1600) teachers from both banks of the rive (right and

left)of Mosul City for the academic year 2007- 2008 .

The Researcher used the tool made by AL Hiari (2000) which is

composed (49) items After extracting the reliability and stability of the

tool, the total number of items became (46)and are divided according to

(8) aspects .Tthe Data were treated using Pearson correlation factar,

probabl means and percentage weight.

The researcher concluded the following : The neglicence of

teachers of teaching plans suitable for the time allocated with the lesson

leads to summerize the material and disorganizit which affect negatively

the pupils understanding the material

In view of the results, the researcher made a number of

recommendations such as the necessity of holding training Courses in

teaching holy Quraan and its rules for Islamic Education teachers. As for

the suggestion, it is reprsented in initiating a similar study on other

academic stages .
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مشكلة البحث:
مرحلــة یعــد االهتمــام بــتالوة القــران الكــریم وتعلمــه مــن االمــور المهمــة والضــروریة وخاصــة 

التالمیذ اال ان ضعف التالمیـذ التعلیم االبتدائي كونها مرحلة تترسخ فیها قواعد األیمان في قلوب

ة للطلبـة المطبقـین احثـالبزیـارةومـن خـالل في تالوة القران الكریم بـات امـرًا واضـحًا عنـد اغلـبهم ،

في المدارس االبتدائیة واطالعهـا المباشـر علـى تـالوة التالمیـذ الحظـت وجـود ضـعف فـي تالوتهـم 

ـــك حـــافزًا للباحثـــة الجـــراء دراســـة عـــن  ـــات القرانیـــة ، فكـــان ذل أســـباب ضـــعف تالمیـــذ الصـــف لالی

مدینـــة فـــي  هـــاتومعلماالمـــادة تـــالوة القـــران الكـــریم مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي فـــي الخـــامس االبتـــدائي 

ســباب ومحاولــة عالجهـا عــن طریــق وضــع الحلــول الأ هــذه لیــتم مــن خاللــه التعـرف علــىالموصـل 

.المناسبة لها من خالل النتائج التي سیتم التوصل إلیها لتحسین عملیة التعلم والنهوض بها 

أھمیة البحث والحاجة إلیھ
روح األمــین علــى محمــد القــران الكــریم هــو كتــاب اهللا رب العــالمین الــذي نــزل بــه الــ

فرســم  ةعربــي مبــین لیكــون مصــدر العقیــدة وأســاس التشــریع ودســتوره الحیــا نخــاتم المرســلین بلســا

إلنسان الفاضل ووضع اإلطار الواضح للحیاة الفاضلة وبین سبیل الوصول إلى لة قالصورة المشر 

لكــریم فهمــًا وحفظــًا ودراســة ولتحقیــق هــذه الغایــة البــد للمســلم أن یكــون ذا صــلة بــالقران ا.كـل منهــا

وعمــــــــًال إلــــــــى جانـــــــــب امــــــــتالء الــــــــنفس بالتقـــــــــدیس والحــــــــب واإلجــــــــالل لكـــــــــالم اهللا عــــــــز وجـــــــــل 

.)٣١،١٩٩٠لبدري،ا(

اً وتحدیـداً فالقران معجزة خالدة نصدقه ونؤیده حیـث یجـد فیـه المسـلمون علـى الـدوام تجدیـد

ى مــدى الــدهور واألعــوام علــى لعقیــدتهم ورســمًا دقیقــًا لعبــادتهم ومناســكهم لــذلك فهــم حریصــون علــ

.)٧٥،٢٠٠٣شمري، الو  حفظه وصونه وتذاكره وتالوته (الدلیمي

موضــعًا منهــا قولــه ینوقـد وردت كلمــة الــتالوة ومشــتقاتها فــي القــران الكـریم فــي ثالثــة وســت

منـون بـاهللا ومـن یكفـر بـه فأولئـك هـم ؤ الذین أتیناهم الكتاب یتلونـه حـق تالوتـه أولئـك یتعالى "

كما أرسلنا فیكم رسـوًال مـنكم یتلـو علـیكم آیاتنـا ویـزكیكم ). وقال تعالى "١٢١/(البقرةن"الخاسرو

الــذین ). وقـال تعــالى " ١٥١ / (البقــرةویعلمكـم الكتــاب والحكمــة ویعلمكـم مــا لــم تكونــوا تعلمـون"

"یتلــون كتــاب اهللا وأقــاموا الصــالة وانفقــوا ممــا رزقنــاهم ســرًاُ◌ وعالنیــة یرجــون تجــارة لــن تبــور

"لقــد مــن اهللا علــى المــؤمنین إذ بعــث فــیهم رســوًال مــن أنفســهم یتلــوا ) وقــال تعــالى ٢٩ /(فــاطر

(التالوة) علــى كلمـة). وتطلـق ١٦٤/(أل عمـرانعلـیهم آیاتـه ویـزكیهم ویعلمهـم الكتــاب والحكمـة"

ء طریقة أداء القران الكریم لفظًا مع مراعاة سالمة النطق بالحروف والكلمات وقد جـزم أكثـر العلمـا

علــى  ). وقــد حــث الرســول ٢٦٦،٢٠٠٤بــأن كلمــة (الــتالوة) خاصــة بــالقران الكــریم (الجــالد، 
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"خیـركم مـن تعلـم قـال فالنصـوص الشـریفة علـى ذلـك تظـافرتتالوة القران الكـریم أیضـًا وقـد 

.)١(القران وعلمه" 

لیمـــه الـــركن وتعتعلمـــهونظـــرًا ألهمیـــة القـــران الكـــریم فقـــد اعتبـــره علمـــاء اإلســـالم ومفكـــروه 

األساسي في البنیة المعرفیة اإلسالمیة وفي تشـكیل معـالم النظـام التربـوي اإلسـالمي حیـث یؤسـس 

النظام التعلیمي في اإلسالم على هـدي القـران الكـریم ویجعـل مـن تعلمـه بوابـة االنطـالق فـي رحلـة 

ــ رحــب تــدور المعــارف م فكــل تعلــیم یبــدأ مــن القــران الكــریم والیــه ینتهــي وفــي فلكــه الیالتربیــة والتعل

) لذلك فقد اهتمت وزارة التربیـة ٢٢٤:  ٢٠٠٤ي معانیها وحقائقها (الجالد،قوالعلوم كافة ومنه تست

في العراق بالقران الكریم وتعلم أحكامه وتالوته وذلك من خالل مناهج التربیة اإلسـالمیة بـأن یبـدأ 

المصحف بستماع لربط التلمیذ الا یعتمد في ذلك علىو المدرسة  هدخول ذالطفل في تعلم التالوة من

آداب  علــىالشــریف منــذ الصــغر فهــي أدعــى إلــى أیجــاد عالقــة حــب بینهمــا وكــذلك تنشــئة التلمیــذ 

الــــتالوة فضــــًال عــــن المبــــادرة بتــــدریب لســــانه علــــى تــــالوة القــــران الكــــریم تــــالوة صــــحیحة (صــــالح 

).١١٦،١٩٩٩لرشیدي، او 

شخصـیة المـتعلم وكیفیـة تكوینهـا ولـیس أقـدر فالمرحلة االبتدائیة تعـد مرحلـة اساسـیة لبنـاء

ســــائر المنــــاهج  عــــنلمــــا امتــــازت بــــه  )١٢١: ١٩٩٠،وال أصــــلح مــــن التربیــــة اإلســــالمیة (ألبــــدري

.التربویة من كونها ربانیة وشاملة ومتكاملة ومتوازنة وواقعیة وأخالقیة وعملیة

  ). ١١ -٨:  ١٩٩٢(موسى، وآخرون،

منهاج التربیة اإلسالمیة بالقران الكریم من حیث تالوته وحفظه وتجویده  امأهتمفضًالعن

جمیــع الموضــوعات المقــررة فــي التربیــة اإلســالمیة " .لبمنزلــة الــرأس واألســاس فهــو یعــدوتفســیره 

).١٢٦،١٩٩٦(ألعزیزي، 

مــا مــا یتعلــق بحكمهــا الشــرعي فقــد أعتبــر العلمــاء تعلمهــا وٕاتقانهــا مــن الفــروض الدینیــة أ 

الواجبة فضًال عن التحذیر من التهـاون فـي تعلمهـا بجانبهـا النظـري والعملـي الن تـالوة القـران مـن 

).٢٢٨،٢٠٠٤فضائل األعمال التي یتقرب بها إلى اهللا عز وجل (الجالد، 

لي  في النقاط آالتیة:وتتجلى أهمیة البحث الحا

إبراز قیمة تعلیم القران الكریم ونـواحي اإلفـادة المختلفـة مـن مدارسـته مـن حیـث مهـارات األداء -١

.والتفوق الدراسي ورقي اللغة وزیادة الثروة اللغویة وٕانماء الروح الثقافیة 

المناسـبة مـن حیـث التـدرج فـي تعلیمهـا للتالمیـذ مـن خـالل إتاحـة الفرصـة الوةأهمیة إحكام الت-٢

ه.لتدریبهم علیها وٕاتقانها أكثر من االهتمام بعدد اآلیات ألمتلو 

.٤٦٣٩خیركم من تعلم القران وعلمه، رقم الحدیث رواه البخاري في باب فضائل القران الكریم، باب  )١(
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الكشف عن جوانب الضعف سواء في األهداف أو المحتوى أو األنشطة المصاحبة أو التقویم -٣

لتحسین عملیة التعلم

هـم وذلـك ئمساعدة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها في المدارس االبتدائیة علـى تحسـین أدا-٤

.من خالل الكشف عن أسباب ضعف التالمیذ في تالوة القران الكریم

ھدف البحث:
مـــا أســـباب ضـــعف تالمیـــذ فـــي :یهـــدف البحـــث الحـــالي إلـــى اإلجابـــة عـــن الســـؤال األتـــي

الصــف الخــامس االبتــدائي فــي تــالوة القــران الكــریم مــن وجهــة نظــر معلمــي المــادة ومعلماتهــا فــي

.الموصلمدینة

حدود البحث: 
یقتصر البحث الحالي على معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها في المرحلة االبتدائیة فـي 

) والـذین یقومـون بتـدریس مـادة القـران الكـریم ٢٠٠٨-٢٠٠٧مركز مدینة الموصل للعام الدراسـي (

والتربیة اإلسالمیة.

تحدید المصطلحات:
ضعف التالمیذ في تالوة القران الكریم : -١

حالــة نقــص فــي عطــاء التالمیــذ فــي تــالوة القــران الكــریم بأنــه: )٢٠٠٠(رى عرفهــا الحیــا

:  ٢٠٠٠الحیـارى ، (أو ذاتیة بحیث تـنخفض نسـبة تحصـیلهم فـي القـران الكـریم اكادیمیةألسباب 

٣٣(  

عـدم تمكــن تالمیــذ وتعـرف الباحثــة أسـباب ضــعف التالمیـذ فــي تـالوة القــران الكـریم بأنــه :

تــالوة القــران الكــریم بصــورة صــحیحة ودقیقــة ممــا یــؤثر ســلبیًا فــي الصــف الخــامس االبتــدائي فــي

.مستواهم التحصیلي 

التالوة  -٢

عرفها كل من :

الــتالوة مــن تلــوت الشــيء اتلــوه تلــوا إذا اتبعتــه وتلــوت :ابــن دریــد فــي جمهــرة اللغــة بأنهــا 

).٤٠١،١٩٨٧(درید، .القران إذا قرأته فانك اتبعت أیة أثر أیة

ــــــــــنجم ( ــــــــــد ١٩٩٠ال ــــــــــق قواعــــــــــد التجوی ــــــــــراءة متتابعــــــــــة وف ــــــــــران ق ــــــــــراءة الق .) بأنهــــــــــا: ق

.)١٢،١٩٩٠(النجم، 
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) بأنها: كیفیة مخصوصة یجب على قارئ القران شرعًا أن یراعیها أثناء ٢٠٠٠الحیاري (

  )٣٣: ٢٠٠٠الحیاري ،(قرءاته.

بأنها: أداء القران الكریم بصورة لفظیة صحیحة متقنة. )٢٠٠٤(الجالد

)٢٢٧،٢٠٠٤(الجالد، 

علـــى قـــراءة اآلیـــات القرآنیـــة الصـــف الخـــامس االبتـــدائي التعریـــف اإلجرائـــي: قـــدرة تالمیـــذ

وفق قواعد محددة.المقرر من وزارة التربیة)القران الكریم والتربیة االسالمیة(المقررة ضمن كتاب

:الدراسات السابقة
سـباب الضـعف فـي تـالوة اال على دراستین تتعلـق با)في حدود اطالعها(لم تعثر الباحثة 

 ةاال ان الباحثــة تناولــت دراســ  )٢٠٠٠الحیــاري (و )١٩٩٠القــران الكــریم وهمــا دراســة (النجــادات 

اخرى ذات عالقة بموضوع التالوة .

)١٩٩٠دراسة النجادات (.١
أسباب ضـعف طلبـة المرحلـة المتوسـطة فـي تـالوة القـران (هدفت الدراسة الى الكشف عن 

ومعلمي القران الكریم في مكة المكرمة) .اإلسالمیةر مشرفي التربیة الكریم من وجهة نظ

معلمًا  )٧٨مشرفین تربویین و ( )٩(مشرفًا ومعلمًا وبواقع  )٨٧(تكونت عینة الدراسة من 

هـرت نتـائج الدراسـة وجـود ضـعف فـي تـالوة القـران الكـریم عنـد طلبـة المرحلـة المتوسـطة ظ،  وقد ا

صـــین لتـــدریس القـــران الكـــریم وٕالـــى طـــرق التـــدریس التـــي تركـــز علـــى تعـــزى إلـــى عـــدم تـــوافر المخت

الجانـب النظــري وتهمــل الجانـب العملــي وٕالــى عــدم تعـاون البیــت مــع المدرسـة وٕالــى ضــعف المعلــم 

في اللغة العربیة وٕالى اإلشراف التربوي لعدم توافر المختصین لإلشراف على تدریس القـران الكـریم 

  .ب)-،أ١٩٩٠إلشراف (نجادات،وٕالى عدم التنویع في أسالیب ا

).٢٠٠٠دراسة الحیاري (.٢
أســباب ضــعف طلبــة منطقــة أربــد األولــى التعلیمیــة فــي تــالوة (هــدفت الدراســة الــى معرفــة 

)القران الكریم

،تـــالف مجتمــــع ) مجـــاالت ٨) فقـــرة موزعـــة علـــى (٤٩أعـــد الباحـــث مقیاســـا مكونـــًا مـــن (

سالمیة ومدرسیها فـي مدیریـة التربیـة والتعلـیم لمنطقـة الدراسة وعینتها من جمیع مشرفي التربیة اال

و بلـغ حجـم عینـة الدراسـة  )١٩٩٧ـ  ١٩٩٦(اربد االولىفي الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي 

مدرســــًا ، اســــتخدم الباحــــث فــــي معالجــــة  )٢٥٢(مشــــرفین و  )٤(مشــــرفًا ومدرســــًا بواقــــع  )٢٥٦(

وســط الحســابي واالنحـــراف المعیــاري والنســبة المئویـــة المت(البیانــات الوســائل االحصــائیة االتیـــة : 

كمــا اعتمــد الباحــث معیــارًا للتعــرف علــى اهــم اســباب الضــعف فــي الــتالوة بــأن .)واالختبــار التــائي
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صنف المتوسطات الحسابیة في ثالثة مستویات تعبر عن اسباب الضعف وهي متدنیة ومتوسطة 

ینــًا بــین تقــدیرات المشــرفین وتقــدیرات المدرســین وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك تباوعالیــة .

مجــاالت التقــویم واللغــة العربیــة، المــدارس، طرائــق التــدریس  تألســباب ضــعف الــتالوة حیــث احتلــ

والوســائل التعلیمیــة، أســباب الضــعف بدرجــة عالیــة عنــد المشــرفین التربــویین بینمــا األســباب التــي 

نتـــائج الدراســـة أن أســـباب  وأظهـــرتباألهـــل احتلـــت بدرجـــة عالیـــة عنـــد المدرســـین هـــي المرتبطـــة 

الضـــعف المرتبطـــة بمجـــال اإلشــــراف التربـــوي احتلـــت الدرجـــة المتدنیــــة عنـــد المشـــرفین التربــــویین 

  .)٦٢-٢٩، ٢٠٠٠والمرتبطة بالمدارس وطریقة التدریس المتدنیة عند المدرسین (الحیاري،

)٢٠٠٧(عمردراسة.٣
االبتدائیـةالمرحلـة فـي الكـریم القـران تالوةمادةتعلیمصعوباتتحدید(هدفت الدراسة الى 

.)الموصللمدینةومعلماتهاالمادةمعلميوجهةمن

عینــةاختیــاروتــمالموصــلمدینــة فــي ابتدائیــةمدرســة) ٣٢٨( مــنالبحــثمجتمــعتكــون

معلمــة) ٢٣( و معلمــین) ٧( وبواقــعالمــدارس هــذه مــنومعلمــةمعلــم) ٣٠( مــنتكونــتعشــوائیة

الباحـــث أعـــد البحـــث هـــدف ولتحقیـــق). ٢٠٠٧-٢٠٠٦( الدراســـي للعـــام بالخدمـــةمرینالمســـتمـــن

االهـداف ، التلمیـذ ، الكتـاب (تتعلـق بــخمسـةمجـاالت علـى موزعة فقرة) ٢٨( منتكونتاستبانه

إحصــائیةوســائلالباحــثاســتخدم.)المنهجــي المقــرر ، الوســائل التعلیمیــة واخیــرًا مجــال المعلــم

الباحــثوتوصــل.)المئــوي والــوزن المــرجحوالوســطبیرســونارتبــاطمعامــل(منهــاالبیانــاتلتحلیــل

 القـران تـالوة أهـداف لتحقیـقالتعلیمیـةالبیئةمةءمال عدم منها :الصعوباتمجال في عدة لنتائج

، خلـو الكتـاب المنهجـي اإلسـالمیةالتربیـةمادةمعلمة/معلم على الكاملالتالمیذعتمادا،و الكریم

ة تســاعد التالمیـــذ علــى الفهـــم والتطبیـــق ، وعــدم المـــام المعلمــین والمعلمـــات باالتجاهـــات مــن امثلـــ

الحدیثة في تعلیم مادة تالوة القران الكریم .

نواحي االفادة من الدراسات السابقة
االطالع على المصادر واالدبیات المتعلقة بموضوع البحث ..١

تحدید مجتمع البحث واختیار العینة ..٢

لوسائل االحصائیة المناسبة الجراءات البحث .استخدام ا.٣

تفسیر النتائج التي توصل الیها البحث ..٤
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منھجیة البحث وجراءتھ
اعتمـــدت الباحثـــة فـــي هـــذا البحـــث علـــى منهجیـــة البحـــث الوصـــفي الـــذي یتنـــاول الظـــواهر 

والمشــكالت كمــا فــي الواقــع وذلــك مــن خــالل جمــع المعلومــات والمالحظــات عنهــا وتصــنیفها ثــم 

سیرها وكشف العالقات التي بینها بهدف التوصل الى االستنتاجات والتنبؤات المستقبلیة .تف

مجتمع البحث:.١
مـــع بأنـــه (كـــل اإلفـــراد الـــذین یحملـــون بیانـــات الظـــاهرة التـــي هـــي فـــي متنـــاول تیعـــرف المج

).٦٦،١٩٩٠الدراسة) (داؤود وعبد الرحمن، 

الذین یقومـون بتـدریس  هاسالمیة ومعلماتمع البحث جمیع معلمي التربیة اإلتوقد شمل مج

مادة التربیة االسالمیة في مدارس مركز مدینة الموصل وللساحلین االیمن واالیسر والبالغ عـددهم 

فــي الجانــب األیســر مــن المدینــة معلــم ومعلمــة فقــد بلــغ مجمــوع المعلمــین والمعلمــات)١( )١٦٠٠(

) وكان عـدد ٨٥٠یمن من المدینة فقد بلغ (، اما الجانب االثى) أن٤٠٠، و(راً ) ذك٣٥٠)، (٧٥٠(

  ) ١) كما هو موضح في الجدول (٥٣٠) وعدد االناث (٣٢٠الذكور (

  )١جدول (ال

أعداد معلمي ومعلمات التربیة االسالمیة في مركز مدینة الموصل

المجموعاناثذكورالموقع

٣٥٠٤٠٠٧٥٠الساحل االیسر

٣٢٠٥٣٠٨٥٠الساحل االیمن

٦٧٠٩٣٠١٦٠٠المجموع 

عینة البحث:.٢
ه علیهــا تختارهــا الباحــث إلجــراء دراســیوهــي جــزء مــن المجتمــع الــذي تجــري علیــه الدراســة 

).٦٧،١٩٩٠وفق قواعد خاصة تمثل المجتمع تمثیًال صحیحًا (داود وعبد الرحمن، 

) معلمـة ٩٠و ( اً ) معلمـ٧٠) معلمـًا ومعلمـة و بواقـع (١٦٠تكونت عینة البحث من (وقد 

طریقــة تعطــي لكــل عنصــر مــن مجتمــع بمــن مجتمــع البحــث  % ١٠بنســبة تــم اختیــارهم عشــوائیاً 

.ة االختیار نفسها أذ یكون أختیار أي عنصر غیر مرتبط باختیار العنصر االخر صالبحث فر 

  )١٦٢:  ١٩٨٧(عودة والملكاوي،

تم الحصول على أعداد المعلمین والمعلمات ولكال الجانبین األیمن واألیسـر مـن مدینـة الموصـل مـن مدیریـة   )١(

اإلشراف التربوي
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أداة البحث:.٣
على دراستین عربیتین تناولتا أسباب ضـعف التالمیـذ فـي تـالوة القـران  ةبعد اطالع الباحث

) لقیــاس اســباب ضــعف الطلبــة ٢٠٠٠األداة التــي أعــدها الحیــاري ســنة ( ةالكــریم اختــارت الباحثــ

.) مجاالت ٨) فقرة موزعة على (٤٩المكونة من (

صدق االداة:. ٤
ویشـــیر مفهـــوم  الهامـــة فـــي الحكـــم علـــى صـــالحیتهأن صـــدق االداة یمثـــل احـــد الوســـائل ا

الصــدق إلــى جــودة االداة لقیــاس مــا وضــع اصــًال لقیاســه وهــو مــن أكثــر الصــفات التــي یجــب أن 

علـى أن تكـون االداة  ةالباحثـ ت) وقـد حرصـ١٣٢،٢٠٠٢تتصف بها أیـة اداة (الظـاهر وأخـرون، 

فقـرات االداة علــى عــدد  الصــدق الظـاهري بعــرض تلـذا اســتخدم اصـادقة وان تحقــق اهـداف بحثهــ

. وفــي ضــوء )١(العلــوم التربویــة والنفســیةبالتربیــة االســالمیة و مــن المحكمــین مــن ذوي االختصــاص

%) مــن المحكمــین تــم حــذف بعــض فقــرات االختیــار واجــراء التعــدیالت علــى الــبعض ٨٠اتفــاق (

.االخر وبهذا تحقق لالداة الصدق الظاهري 

ثبات االداة:. ٥
.هــــي التــــي تعطــــي النتــــائج نفســــها أو نتــــائج متقاربــــة عنــــد تكــــرار تطبیقهــــا االداة الثابتــــة 

طریقة اعـادة  ةونظرًا لتعدد طرائق استخراج الثبات استخدم الباحث)٧٩،١٩٨٩(ثورندایك والیزابث،

) ١٠وبواقـع (معلمـًا ومعلمـة  )١٥عـدد افرادهـا (على عینة عشـوائیة بلـغ  اهبقتار بعد أن طباالخت

ثــم اعیــد  تطبیقــه بعــد  )٢٠٠٧/ ٩/١٢بتــاریخ () معلمــین مــن مجتمــع البحــث نفســه٥معلمــات و (

وهــي مــدة مناســبة إذ یشــیر ســماره واخــرون )٢٥/١٢/٢٠٠٧بتــاریخ (اســبوعین مــن التطبیــق االول

اسماء السادة المحكمین ومكان عملهم الذین تم استشارتهم فیما یخص اداة البحث  )١(

ل ابراهیم / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة.أ . د فاضل خلی -١

أ. م . د  خشمان حسن علي/ جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة. -٢

أ. م . د  ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة. -٣

أ. م . د سعد فاضل عبد القادر/ جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة. -٤

م. د   ظافر خضر سلیمان / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة. -٥

السید ابراهیم نداء جراد /مشرف تربوي / تخصص تربیة اسالمیة / مدیریة االشراف التربوي /نینوى  -٦

السید عبد الرحمن فتح اهللا /مشرف تربوي / تخصص تربیة اسالمیة/ مدیریة االشراف التربوي/نینوى -٧

یدعبداللة صالح نزال/مشرف تربوي / تخصص تربیة اسالمیة/ مدیریة االشراف التربوي/نینوىالس -٨

السید طالل عبد حسین /مشرف تربوي / تخصص تربیة اسالمیة/ مدیریة االشراف التربوي/نینوى  -٩

ىالسید محمد شاكر محمود /مشرف تربوي / تخصص تربیة اسالمیة/ مدیریة االشراف التربوي/نینو  -١٠
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ول والثـــاني قصـــیرة حتـــى ال یتـــدخل أن ال تكـــون المـــدة بـــین التطبیـــق االینبغـــي) إلـــى انـــه ١٩٨٩(

عامل التذكر عند المفحوصین وال تكون المدة طویلة حتى ال یتدخل عامل النمو .

  )١١٦- ١١٥، ١٩٨٩(سماره واخرون، 

) وهـو معامـل ثبـات جیـد ٠.٧١وبعد استخدام معادلة ارتبـاط بیرسـون بلـغ معامـل الثبـات (

ـــم التحقـــق مـــن صـــدق االداة وثباتهـــا واصـــبحت  تها یغصـــبتألفـــت االداة و جـــاهزة للتطبیـــق وبـــذلك ت

، فقــد احتــوى المجـــال فقــرات  )٣() مجـــاالت بعــد حــذف ٨) فقــرة موزعــة علــى (٤٦النهائیــة مــن (

اسـباب (فقرة بینمـا ضــم المجـال الثـاني  )١١(على  )اسباب تتعلق بالمعلم وطریقة التدریس(االول 

اسـباب تتعلـق باالشـراف (المجـال الثالـث فقرات ، فـي حیــن اشـتمل )٣( )تتعلق بالوسائل التعلیمیة

 )١١(مـن )اسباب تتعلق بوزارة التربیة والمدرسـة(فقرات ، وتألف المجال الرابع  )٤(على )التربوي

فقــــرات ،واشــــتمل المجــــال  )٨(علــــى  )اســــباب تتعلـــق بالتالمیــــذ(فقـــرات ، وضــــم المجــــال الخــــامس 

اســباب (حــین احتــوى المجــال الســابع فقــرات ، فــي )٣( )اســباب تتعلــق باولیــاء االمــور(الســادس 

 )٣( )اسباب تتعلق بالتقویم(فقرات ، واخیرًا اشتمل المجال الثامن  )٣(على  )تتعلق باللغة العربیة

  فقرات .

التطبیق النھائي لالداة:. ٦
بعـــد التأكـــد مـــن صـــدق االداة وثباتهـــا طبقـــت الباحثـــة االداة علـــى العینـــة االساســـیة البـــالغ 

معلمـــة علمـــًا ان بـــدائل االجابـــة علـــى  )٩٠(و اً معلمـــ )٧٠(ومعلمـــة وبواقـــع اً لمـــمع )١٦٠(عددهــــا 

بدائل وهي  )٣(االداة هي 

) درجات٣(سبب رئیسي) واعطى بها (

) درجتان٢(سبب ثانوي) واعطى بها (

) درجة١(ال یعد سببًا) واعطى بها (

الوسائل اإلحصائیة: .٧
ائیًا الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:استخدمت الباحثة في معالجة البیانات احص

)١٨١،١٩٧٧(ألبیاتي، اثناسیوس، :معامل ارتباط بیرسون لحساب ثبات االداة  -١

)١٣٣،١٩٧٨(عدس،:درجة الحدة -٢

)٢٢٦،١٩٧٨عدس،(الوزن المئوي:-٣
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عرض النتائج وتفسیرھا
حصـائیًا بعد االنتهاء من تطبیق االداة على عینة البحث ، تم تحلیل البیانات ومعالجتهـا ا

في ضوء هدف البحث ومن ثم اعطاء تفسیر السباب الضـعف كمـا وردت فـي الثلـث االعلـى بعـد 

ان رتبــت فقــرات االداة تنازلیــًا وذلــك بحســاب الوســط المــرجح واســتخراج رتبــة كــل فقــرة مــن الفقــرات 

وبحسب المجاالت التي تضمنتها اداة البحث .

سباب تتعلق بالمعلم وطریقة التدریسأأوالً:
في الجدول وكما موضح هو) فقرة تتعلق بالمعلم وطریقة التدریس ١١یضم هذا المجال (

)  والفقرات التي أخذت الثلث االعلى هي:٢(

)عدم وضع خطة لتدریس مادة القران الكریم تتناسب والزمن المقرر(- ١

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٦٣٧جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب االول إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (

ال یلتزمـون بوضـع خطـة ذات والمعلمـات%) ویرجع سبب ذلـك إلـى أن اغلـب المعلمـین٨٧.٩٠(

اهــداف محــددة تتناســب ووقــت الــدرس ممــا یحــول دون اســتفادة التالمیــذ مــن محتــواه الــذي یتضــمن 

اآلیات القرآنیة المطلوب فهمها واستیعابها من خالل الزمن المقرر لذلك.

)قي في تعلیم احكام تالوة القران الكریمضعف االهتمام بالجانب التطبی(- ٢

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٤٠٦جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب الثـــاني إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (

ان السبب في ذلك یعود إلى أن اغلـب المدرسـین یركـزون علـى شـرح  ةعتقد الباحثت%) و ٨٠.٢٠(

ي الـذي یحـول دون أالخـذ بنظـر كثافة المنهاج المدرسـلاآلیات القرآنیة بصورة نظریة دون تطبیقها 

االعتبــار تطبیــق التالمیــذ لالیــات القرانیــه تطبیقــًا قائمــًا علــى اصــوله الصــحیحة مــراعین فیــه قواعــد 

كام التالوة وعدم اشتمال جمیع التالمیذ لتطبیقه لكثرة اعدادهم داخل الصف الواحد.حا

)عدم االهتمام بالتدریج المناسب في تعلیم احكام التالوة(- ٣

) ووزنهــا المئــوي ٢.٢٥ت هــذه الفقــرة فــي الترتیــب الثالــث حیــث بلغــت درجــة حــدتها (جــاء

%) وربمــا التعلیــل لــذلك یعــود إلــى ان اغلــب المعلمــین یعطــون المــادة الدراســیة بصــورة مكثفــة٧٥(

ممـا یـؤدي إلـى عـدم اسـتیعابها بصـورة مع عدم االخذ بنظر االعتبار الفـروق الفردیـة بـین التالمیـذ

.من السهولة إلى الصعوبةلعدم تدرجهاة فهمها صحیحة وصعوب
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  )٢جدول (ال

التدریس).لم وطریقة (أسباب تتعلق بالمعدرجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  
عـدم وضــع خطـة لتــدریس مـادة القــران الكــریم 

ب والزمنتتناس
٨٧.٩٠  ٢.٦٣٧  ١%  

٢  
ضــعف االهتمــام بالجانــب التطبیقــي فــي تعلــیم 

احكام تالوة القران الكریم
٨٠.٢٠  ٢.٤٠٦  ٩%  

٣  
ـــم  عـــدم االهتمـــام بالتـــدریج المناســـب فـــي تعل

احكام التالوة
٧٥  ٢.٢٥  ١٠%  

٤  
عدم تركیز المعلم على تفسـیر اآلیـات المقـررة 

في التالوة
٧٣.٥٣  ٢.٢٠٦  ٤%  

٥  
ح اخطاء التالمیـذ فـي الـتالوة عنـد عدم تصحی

  وقوعها
٧٣.٣٣  ٢.٢  ٢%  

٦  
قلـــة اهتمـــام معلـــم القـــران الكـــریم بالواجبـــات 

البیتیة للتالمیذ
٧٣.١٠  ٢.١٩١  ٣%  

٧  
االسالیب التي یتبعهـا المعلـم فـي تعلـیم احكـام 

التالوة غیر مناسبة
٧٢.٩٠  ٢.١٧٨  ٦%  

٨  
تالوة المعلم لالیات المقررة امام التالمیذ ال 

تم بصورة صحیحةت
٦٨.٥٣  ١.٠٥٦  ٧%  

٩  
تدریس احكام التالوة من قبل معلمین غیر 

مختصین
٦٨.٥٣  ٢.٠٥٦  ١١%  

١٠  
طرائق التدریس التي یستخدمها المعلم 

التساعد على التقییم الذاتي
٦٤.١٦  ١.٩٢٥  ٨%  

١١  
عدم حرص المعلم على حفظ اآلیات المقررة 

في التالوة
٥٧.٩٦٠  ١.٧٣٧  ٥%  

باب تتعلق بالوسائل التعلیمیةثانیاً: أس
والفقــرة التــي أخــذت الثلــث  )٣(فــي الجــدول وكمــا موضــح) فقــرات ٣یضــم هــذا المجــال (

  األعلى هي
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(عدم توفیر المدرسة للوسائل التعلیمیة المناسبة لتعلم إحكام التالوة)ـ ١

ي ) ووزنهـــا المئـــو ٢.٣٧٥جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب االول إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (

تــوفر الوســائل التعلیمیــة والتقنیــات التربویــة ســواء  قلــة%). ویعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى ٧٩.١٦(

كانت سـمعیة أم بصـریة فـي الكثیـر مـن المـدارس والتـي لهـا أثـر كبیـر فـي شـد انتبـاه التالمیـذ نحـو 

.الدرس فضًال عن انه یجعل الدرس ملي بالحیویة والنشاط واالثارة والتشویق 

  )٣جدول (ال

أسباب تتعلق بالوسائل التعلیمیة)(درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  
عدم توفیر المدرسة للوسائل التعلیمیة 

المناسبة لتعلم احكام التالوة
٧٩.١٦  ٢.٣٧٥  ١%  

٢  
في تعلیم احكام االقتصار على السبورة

التالوة
٦٧.٠٦  ٢.٠١٢  ٢%  

٣  

قلة اهتمام المعلم بتوجیه التالمیذ الستخدام 

الوسائل التعلیمیة المتوفرة والمناسبة لتعلم 

احكام التالوة مثل االشرطة المسجلة

٣  
٦٤.١٦  ١.٩٢٥%  

ثالثا: اسباب تتعلق باالشراف التربوي:
) ٤فـــي الجـــدول (وكمـــا موضـــحالتربـــوي ) فقـــرات تتعلـــق باالشـــراف٤یضـــم هـــذا المجـــال (

والفقرة التي اخذت الثلث االعلى هي:

لجانب النظري) با(اكتفاء المشرف اثناء تقویمه للمعلم  .١

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.١٥٦إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب االول 

علــى  ونللمعلــم یعتمــد موربمــا یعــود ســبب ذلــك إلــى ان بعــض المشــرفین عنــد تقــویمه %)٧١.٨٦(

الجانب النظري داخل الصف دون االخـذ بنظـر االعتبـار مـا یجـب أن یقـوم بـه المعلـم مـن جوانـب 

تحتـوي علـى قواعـد واحكـام ینبغـي تطبیقیة الن قراءة آیات القران الكریم لیست كالقراءة العادیة بـل

ل قراءتهـــا داخـــل الصـــف بتطبیقهـــا مـــن خـــالتالمیـــذتطبیقهـــا أوًال مـــن قبـــل المعلـــم ومـــن ثـــم یقـــوم ال

ومتابعتها من قبل المعلم.
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  )٤جدول (ال

(اسباب تتعلق باالشراف التربوي)درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  
أكتفاء المشرف اثنـاء تقویمـه للمعلـم بالجانـب 

  يالنظر 
٧١.٨٦  ٢.١٥٦  ٣%  

٢  
زیارة مشـرف التربیـة للمعلـم ال تـتم فـي حصـة 

التالوة
٧١.٠٣  ٢.١٣١  ١%  

٣  
مناقشـــة المشـــرف التربـــوي للمعلـــم التتنـــاول 

موضوع تعلیم احكام التالوة
٦٦.٠٣  ١.٩٨١  ٢%  

٤  
مناقشــة المشــرف للمعلــم بشــأن احكــام الــتالوة 

ال تتم بشكل فردي
٥٩.٧٦  ١.٧٩٣  ٤%  

تتعلق بوزارة التربیة والتعلیم والمدرسة:أسبابرابعاً: 
فـي الجـدول وكما موضح) فقرة التي تتعلق بوزارة التربیة والمدرسة ١١یضم هذا المجال (

) والفقرات التي أخذت الثلث االعلى هي:٥(

(كثرة اعداد التالمیذ في الصف تحول دون اتقان احكام التالوة)- ١

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٧٦٢لغـــت درجـــة حـــدتها (جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب االول إذ ب

%) والســبب فــي عــدم قــدرة التالمیــذ علــى اتقــان احكــام الــتالوة یعــود إلــى كثــر أعــدادهم فــي ٩٢.٦(

الصـــف الواحـــد وضـــیق وقـــت الـــدرس ممـــا یحـــول دون مشـــاركة جمیـــع التالمیـــذ فـــي تطبیـــق إحكـــام 

.وس خالل الیوم الدراسيالتالوة الن ذلك یحتاج إلى وقت مما یؤثر سلبیًا على بقیة الدر 

)عدم كفایة الحصص المخصصة للتالوة(- ٢

) ووزنهـا المئــوي ٢.٥٢٥جـاءت هــذه الفقـرة فــي الترتیـب الثــاني حیـث بلغــت درجـة حــدتها (

فضـًال الى كثافة منهاج مادة القران الكـریم والتربیـة االسـالمیة%) ویعود السبب في ذلك ٨٤.١٦(

واد الدراسیة االخرىعن ازدحام الجدول االسبوعي ببقیة الم

)غیر مناسبجدول الدروسوقت حصص القران الكریم في (- ٣

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٤جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب الثالـــث حیـــث بلغـــت درجـــة حـــدتها (

%) وقد یعود السبب في ذلك إلى أن دروس القران الكریم قد تكون في نهایة الجـدول الیـومي ٨٠(

وقــد ال یحــدث التفاعــل بیــنهم نتیجــة التعــب واالرهــاق الــذي ینتــابهم ممــا یــؤثر علــى التلمیــذ والمعلــم

فضًال عن أن درس القران الكریم یحتاج إلى دقة وتركیز وانتباه
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  ) ٥جدول (ال

(اسباب تتعلق بوزارة التربیة والتعلیم درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

والمدرسة)

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

لسل ضمن التس

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  
كثــرة اعــداد التالمیـــذ فــي الصــف تحـــول دون 

اتقان احكام التالوة
٩٢.٠٦  ٢.٧٦٢  ٣%  

  %٨٤.١٦  ٢.٥٢٥  ٢  عدم كفایة الحصص المخصصة للتالوة  ٢

٣  
وقــــت حصــــص القــــران الكــــریم فــــي البرنــــامج 

الدراسي غیر مناسب
٨٠  ٢.٤  ٨%  

٤  
للتالمیـذ الجیـدین عدم وجود حـافز أو مكافـأت 

في التالوة 
٧٦.٤٣  ٢.٢٩٣  ٥%  

٥  
ـــدورات  ـــادة مـــن ال ـــذ لالف عـــدم تشـــجیع التالمی

الخاصة باحكام التالوة التي تقیمها المساجد
٧٢.٧٠  ٢.١٨١  ٤%  

٦  

عدم عقد دورات تدریبیة أثناء الخدمة لمعلمي 

التربیة االسالمیة  لتدریبهم على اتقـان احكـام 

التالوة

٧٠.٦٠  ٢.١١٨  ٦%  

٧  
ضعف اسلوب المناهج في عرض مادة احكـام 

التالوة 
٦٨.٥٣  ٢.٠٥٦  ٩%  

٨  
ـــر محـــددة  ـــریم غی ـــران الك ـــدریس الق اهـــداف ت

بوضوح 
٦٦.٢٣  ١.٩٨٧  ١%  

٩  
ــتالوة  ــي تعقــد فــي احكــام ال ــدورات الت تركیــز ال

على الجانب النظري فقط
٦٤.٧٦  ١.٩٤٣  ٧%  

١٠  
اختیار اآلیات الطویلة غیر المناسـبة للتالمیـذ 

بهم على احكام التالوةلتدری
٥٧.٧٠  ١.٧٣١  ١٠%  

١١  

عــــدم مراعــــاة التكامــــل والتــــرابط بــــین المــــادة 

القرآنیــــة المقــــررة وفــــروع التربیــــة االســــالمیة 

االخرى

٥٣.٣٣  ١.٦  ١١%  

خامساً: أسباب تتعلق بالتالمیذ:
) والفقــرات ٦) فقــرات تتعلــق بالتالمیــذ كمــا موضــح فــي الجــدول (٨یتضــمن هــذا المجــال (

أخذت الثلث االعلى هي:التي 
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٨٣

(عدم ادراك التالمیذ الهمیة معرفة احكام التالوة) - ١

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٧٣١جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب االول إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (

%) وربما السبب في ذلك یعود إلى عدم تطرق المعلمـین مـن خـالل الـدروس إلـى أهمیـة ٩١.٠٣(

ض كفایة والعمل بها فرض عین على كل مسلم النـه كـالم البـاري أحكام التالوة من أن تعلیمها فر 

عز وجـل انزلـه علـى حضـرة النبـي (محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم) عـن طریـق جبریـل علیـه السـالم 

فله من ألمكانه العالیة والسامیة النه معجز بلفظه متعبد بتالوته.

ء التالوة. تدني ضبط التالمیذ (للحركات والسكنات) لآلیات القرآنیة أثنا- ٢

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٤٦٢جـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب الثـــاني إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (

اخـتالف الكتابـة القرانیـة عـن الكتابـة االعتیادیـة فیجـد بـذلك %) وقد یعود سبب ذلـك إلـى ٨٢.٠٦(

التلمیذ صعوبة في قراءة الكلمات ومقاطع االیات .

  ) ٦( الجدول

أسباب تتعلق بالتالمیذ)(والترتیب لفقرات مجالدرجة الحدة والوزن المئوي

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  
ــــام  ــــة احك ــــة معرف ــــذ الهمی عــــدم ادراك التالمی

التالوة
٩١.٠٣  ٢.٧٣١  ١%  

٢  
تـــدني ضـــبط التالمیـــذ (الحركـــات والســــكنات) 

لالیات القرآنیة اثناء التالوة
٨٢.٠٦  ٢.٤٦٢  ٣%  

٣  
جهل التالمیذ فضـل اتقـان احكـام تـالوة القـران 

الكریم
٧٧.٢٦  ٢.٣١٨  ٢%  

  %٦٦.٢٣  ١.٩٨٧  ٥  ضعف اتجاه التالمیذ نحو حفظ القران الكریم  ٤

٥  
كثـــرة غیـــاب التالمیـــذ عـــن حضـــور حصـــص 

القران الكریم
٦٤.٣٦  ١.٩٣١  ٨%  

٦  
خجـــل بعـــض التالمیـــذ یعـــوق تعلمهـــم الحكـــام 

التالوة
٦٢.٠٦  ١.٨٦٢  ٦%  

٧  
عدم تمییز التالمیذ بین مهارات قواعد القـراءة 

الجهریة والصامتة في قراءة القران الكریم
٥٣.٩٣  ١.٦١٨  ٤%  

٨  
اخــتالف ســلوك التالمیــذ مــع مــا یتعلمونــه مــن 

ایات القران الكریم
٤٨.٧٣  ١.٤٦٢  ٧%  
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سادساً: أسباب تتعلق باولیاء االمور:
) والفقـرة التـي ٧هل. وكما موضح فـي الجـدول () فقرات تتعلق باال٣تضمن هذا المجال (

اخذت الثلث االعلى هي:

).مع المدرسة في متابعة ابنائهم لتعلم احكام التالوةاولیاء االمورعدم تعاون ( -١

) ووزنها المئـوي ٢.٧٥٦حیث جاءت هذه الفقرة في الترتیب االول إذ بلغت درجة حدتها (

ة اولیاء االمور البنائهم وعـدم تشـجیعهم بحیـث تركـوا قلة متابع%) ویعود سبب ذلك إلى ٩١.٨٦(

للمدرسة نتیجة لجهل البعض منهم بفضل تعلم القران الكریم.أبنائهمتعلیم 

  )٧جدول (ال

)ولیاء االمور(اسباب تتعلق بادرجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويلحدةدرجة ا

١  
عــدم تعــاون اولیــاء االمــور مــع المدرســة فــي 

متابعة ابنائهم لتعلم احكام التالوة
٩١.٨٦  ٢.٧٥٦  ١%  

٢  
ضــعف التــزام اولیــاء االمــور باحكــام االســالم 

یعوق تعلم ابنائهم الحكام التالوة
٧٣.١٠  ٢.١٩٣  ٣%  

٣  

ــــاء االمــــور ابنــــاءهم مــــع  عــــدم تشــــجیع اولی

لقـــران الكـــریم علـــى انهـــا االكثـــار مـــن تـــالوة ا

عبادة

٦٧.٧٠  ٢.٠٣١  ٢%  

سابعاً: أسباب تتعلق باللغة العربیة:
) والفقرة ٨كما موضح في الجدول (و ) فقرات تتعلق باللغة العربیة ٣یتضمن هذا المجال (

التي أخذت الثلث االعلى هي:

)ضعف التالمیذ باللغة العربیة( -١

) ووزنهـــــا المئـــــوي ٢.٦٧٥لغـــــت درجـــــة حـــــدتها (جـــــاءت هـــــذه الفقـــــرة بالترتیـــــب االول إذ ب

كبیر في قراءة القـران ااثر%) وتعلیل ذلك یكمن في أن ضعف التالمیذ باللغة العربیة له٨٩.١٦(

معرفـة التالمیـذ بقواعـد اللغـة العربیـة مـن همـزة وسـكون ومـد ومـا إلـى ذلـك یحـول دون فعـدم  الكریم

الصـــــحیحة والمضـــــبوطة مـــــن حیـــــث الشـــــكل قـــــدرة التلمیـــــذ علـــــى لفـــــظ اآلیـــــات القرآنیـــــة بصـــــورتها 

والمضمون.
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  )٨جدول (ال

(أسباب تتعلق باللغة العربیة)درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات مجال

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

  %٨٩.١٦  ٢.٦٧٥  ١  ضعف التالمیذ باللغة العربیة  ١

٢  

التالمیـــذ الحكـــام الـــتالوة مـــرتبط ضـــعف تعلـــم 

بضــعف معلــم التربیــة االســالمیة بقواعــد اللغــة 

العربیة

٥٧.٧٠  ١.٧٣١  ٣%  

  %٥٢.٥٠  ١.٥٧٥  ٢  استعمال اللغة العامیة في التدریس  ٣

ثامناً: اسباب تتعلق بالتقویم:
) والفقـرة التـي ٩فـي الجـدول (وكمـا موضـح) فقـرات تتعلـق بـالتقویم. ٣یضم هذا المجـال (

خذت الثلث االعلى هي:ا

امتـــداده إلـــى بقیـــة الجوانـــب  عـــدم(اقتصـــار التقـــویم علـــى الجانـــب التحصـــیلي فـــي المـــادة و 

االخــرى التــي تتعلــق باالهــداف). جــاءت هــذه الفقــرة فــي الترتیــب االول حیــث بلغــت درجــة حــدتها 

نجــاح ) ویعــود ذلــك إلــى ان تقــویم المعلــم یعتمــد علــى نســبة ال٧٦.٠٣) ووزنهــا المئــوي (٢.٢٨١(

وعــدم االخــذ التــي یحصــل علیهــا فــي نهایــة الســنة الدراســیة ســواء ادرك التلمیــذ احكــام الــتالوة ام ال

ـــار الجانـــب الوجـــداني والنفســـحركي  ممـــا یحـــول دون معرفـــة مـــدى تحقـــق )المهـــاري(بنظـــر االعتب

.االهداف المرجوة للمادة الدراسیة 

  ) ٩جدول (ال

(أسباب تتعلق بالتقویم)ات مجالدرجة حدة والوزن المئوي والترتیب لفقر 

الرتبة ضمن 

المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال
الوزن المئويدرجة الحدة

١  

اقتصــار التقــویم علــى الجانــب التحصــیلي فــي 

المادة وعدم امتداده إلى بقیة الجوانب االخرى 

التي تتعلق باالهداف

٧٦.٠٣  ٢.٢٨١  ٣%  

  %٧٠.٢٠  ٢.١٠٦  ١  واتهعدم التنویع في اسالیب التقویم واد  ٢

٣  
قلة اهتمام المعلم بتطبیق احكام الـتالوة اثنـاء 

التقویم
٦١.٦٦  ١.٨٥  ٢%  
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االستنتاجات:
ان عدم استخدام المعلمین والمعلمات للخطط التدریسیة بحیث تتناسب والزمن المقرر للدرس -١

میذ لعدم قدرتهم یؤدي الى اختزال المادة الدراسیة وعدم تنظیمها مما یؤثر سلبًا على التال

على فهم واستیعاب المادة الدراسیة .

ان عزوف معلمي ومعلمات القران الكریم عن استخدام الوسائل التعلیمیة في تعلیم احكام -٢

التالوة ینتج عنه قصور في التحصیل اللفظي للتالمیذ .

النظري ان اقتصار المشرف التربوي على تقییم معلمي ومعلمات القران الكریم على الجانب-٣

وعدم اهتمامهم بالجانب التطبیقي یحدث خلًال في افهام التالمیذ لمادة التالوة الن مادة 

التالوة مادة نظریة تطبیقیة .

ان كثرة اعداد التالمیذ داخل الصف یؤدي الى عدم اخذ الوقت الكافي لكل تلمیذ لتطبیق -٤

احكام التالوة .

متابعة ابنائهم له اثر في ضعف تعلمهم ان عدم تعاون اولیاء االمور مع المدرسة في-٥

الحكام التالوة .

ان ضعف التالمبذ في قواعد اللغة العربیة له االثر في عدم قدرة التالمیذ على لفظ االیات -٦

القرانیة بصورتها الصحیحة .

التوصیات:
في ضوء النتائج التي توصلت الیها الباحثة فانه یوصي باالتي:

ة في تعلیم القران الكریم واحكامه لمعلمي التربیة االسالمیة.ضرورة عقد دورات تدریبی-١

ضــرورة زیــادة عــدد الــدروس الیومیــة لمــادة القــران الكــریم واالهتمــام بتطبیــق احكــام الــتالوة مــن -٢

قبل التالمیذ داخل غرفة الصف.

الشـرطة االهتمام باستخدام الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة في تعلیم أحكـام الـتالوة مثـل ا-٣

CDالمسجلة واقراص  , DVD.

اطـــالع معلمـــي التربیـــة االســـالمیة ومعلماتهـــا علـــى كیفیـــة كتابـــة الخطـــط التدریســـیة وصـــیاغة -٤

االهداف السلوكیة من خالل أقامة الدورات التدریبیة .

ضرورة اهتمام اولیاء االمور في متابعة ابنائهم وحثهم على تعلم القران الكریم .-٥

المقترحات:
ء النتائج التي تم التوصل الیها فان الباحثة تقترح ما یأتي :في ضو 

اجراء دراسة عن اسباب ضعف تالمیذ الصف السادس االبتدائي في تـالوة القـران الكـریم مـن -١

وجهة نظر مشرفي و معلمي التربیة االسالمیة .

اجراء دراسة حول معرفة اسباب ضعف التالمیذ في مادة التربیة االسالمیة.-٢



ندى لقمان محمد امین
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در:المصا
القران الكریم

، دار القلم، بیروت.صحیح البخاري)، ١٩٨٧البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن اسماعیل،(-١

، دار ١، طدلیل المعلم في التربیة االسالمیة)، ١٩٩٠البدري، محمد عبد اهللا المهدي، (-٢

القلم، دبي، االمارات العربیة.

االحصاء الوصفي واالستدالل في )،١٩٧٧البیاتي، عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس، (-٣

، مطبعة مؤسسة الثقافة العامة، بغداد، العراق.التربیة وعلم النفس

، ترجمة القیاس والتقویم في علم النفس والتربیة)، ١٩٨٩ثورندایك، روبرت وهمین البزابیث، (-٤

عبد اهللا زید الكیالني وعبد الرحمن عدس، مركز الكتب االردنیة، عمان.

، تدریس التربیة االسالمیة االسس النظریة واالسالیب العملیة)، ٢٠٠٤زكي، (الجالد،ماجد -٥

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، االردن.١ط

)، اسباب ضعف طلبة منطقة أربد االولى العلمیة في تالوة القران ٢٠٠٠الحیاري، محمود، (-٦

.٦٢-٢٩ة الیرموك، ص، منشورات جامع٣، ع١٦، مجمجلة أبحاث الیرموكالكریم، 

، دار الحكمة مناهج البحث التربوي)، ١٩٩٠داود، عزیز حنا وانور حسین عبد الرحمن، (-٧

للطباعة والنشر، بغداد.

، ١، ط١، تحقیق رمزي منیر بعلبكي، ججمهرة اللغة)، ١٩٨٧درید، محمد بن الحسن، (-٨

دار العلم للمالیین، بیروت.

، اسالیب تدریس التربیة االسالمیة)، ٢٠٠٣مري، (الدلیمي، طه علي حسین وزینب نجم الش-٩

، دار الشروق للنشر والتوزیع.١ط

، دار الفكر للنشر ١، طمبادئ القیاس والتقویم في التربیة)، ١٩٨٩سماره، عزیز واخرون، (- ١٠

والتوزیع، عمان، االردن.

التربیة االسالمیة وتدریس )، ١٩٩٩صالح، سمیر یونس أحمد وسعد محمد الرشیدي، (- ١١

، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع.١، طلعلوم الشرعیةا

، الدار ١، طمبادئ القیاس والتقویم في التربیة)، ٢٠٠٢الظاهر، زكریا محمد وأخرون، (- ١٢

العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

، مكتبة ١، طمبادئ االحصاء في التربیة وعلم النفس)، ١٩٨٧عدس، عبد الرحمن، (- ١٣

االقصى، االردن.

، وزارة التربیة ١، طمناهج واسالیب تدریس التربیة االسالمیة)، ١٩٩٦زیزي، عزة خلیل، (الع- ١٤

والتعلیم، جمهوریة الیمن.
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٨٨

)، صعوبات تعلم مادة تالوة القران الكریم في المرحلة االبتدائیة ٢٠٠٧عمر، محمد اقبال، (- ١٥

ة التربیة مجلة ابحاث كلیمن وجهة نظر معلمي المادة ومعلماتها في مدینة الموصل، 

.٢٤٧-٢٢٥، ص٢، ع٥، جامعة الموصل، مجاالساسیة

اساسیات البحث العلمي في التربیة )، ١٩٨٧عودة ،أحمد سلیمان وفتحي حسن الملكاوي، (- ١٦

، جامعة الیرموك، ١، عناصره ومناهجه والتحلیل االحصائي لبیاناته، طوالعلوم االنسانیة

مكتبة المنار للنشر والتوزیع.

اسالیب تدریس الشریعة االسالمیة شرح )، ١٩٩٢ي نمر واخرون، (موسى، عبد المعط- ١٧

، دار الكندي للنشر والتوزیع، االردن.١، طوتطبیق

)، اسباب ضعف طلبة المرحلة المتوسطة في تالوة القران ١٩٩٠نجادات، أحمد محمد، (- ١٨

مكرمة، الكریم من وجهة نظر مشرفي التربیة االسالمیة ومعلمي القران الكریم بمدینة مكة ال

رسالة ماجستیر (غیر منشورة).جامعة أم القرئ، 

الطرق الخاصة لتدریس التربیة االسالمیة للمرحلة )، ١٩٩٠النجم، عبد الرزاق محمد، (- ١٩

، وزارة التربیة، المدیریة العامة لالعداد والتدریس، جمهوریة العراق.االبتدائیة


