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فاعلية طريقة �لقاعدة �لنور�نية يف تنمية مهارة �لنطق
�أثناء تالوة �لقر�آن �لكرمي لدى طلبة �ل�سف �لأول

من �لتعليم �لأ�سا�سي ب�سلطنة عمان

�مللخ�س

تهدف هذه الدرا�سة اإىل تعرف اأثر طريقة القاعدة النورانية على تنمية مهارة النطق اأثناء 

عمان.ا�ستخدمت  ب�سلطنة  الأ�سا�سي  التعليم  من  الأول  ال�سف  طلبة  لدى  الكرمي  القراآن  تالوة 

الباحثة املنهج �سبه التجريبي ملالئمته لطبيعة هذه الدرا�سة وا�ستملت عينة الدرا�سة على عينة 

ع�سوائية تكونت من )60( طالبا و طالبة من طلبة ال�سف الأول من التعليم الأ�سا�سي. ق�سمت اإىل 

اأفرادها )30( طالبا  وعدد  �سابطة  والثانية  اأفرادها )30(  وعدد  الأوىل جتريبية  جمموعتني: 

وطالبة من طلبة ال�سف الأول الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان. ا�ستخدمت الباحثة اختبارا �سفويا وبطاقة 

مالحظة؛ وذلك بهدف قيا�ص م�ستوى مهارة النطق اأثناء تالوة القراآن الكرمي. وتو�سلت الدرا�سة 

اإىل تفوق املجموعة التجريبية يف م�ستوى مهارات النطق اأثناء تالوة القراآن الكرمي مقارنة باأداء 

املجموعة ال�سابطة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  تعزى 

ملتغري اجلن�ص.

الكلمات املفتاحية: القاعدة النورانية، مهارة النطق، التالوة، التعليم الأ�سا�سي، �سلطنة عمان.
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The Efficacy of the Nouraniah Rule in Developing the 
Pronunciation Skill in Reciting the Holy Quran by Elementary 

Education Grade-One Pupils in the Sultanate of Oman

Abstract

This study aimed at identifying the impact of the Nouraniah rule on the 
development of the pronunciation skill while reciting the Holy Quran. The 
researcher employed a quasi-experimental design on a sample of 60 first grade 
students. The sample was divided into two groups: the first one experimental 
)n=30( and the second was control )n= 30(.object of measuring the standard of 
the pronunciation skill while reciting the Holy Quran. The study showed the 
superiority of the experimental group in terms of the pronunciation skill while 
reciting the Holy Quran in comparison with the control group , and that there 
were no differences of statistical significance at the significance level (0.05) 
attributed to the gender variable.

Keywords: the nouraniah rule, pronunciation skill, recitation, elementary education, 
Oman.
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�ملقدمة:
القراآن الكرمي هو كتاب العربية الأكرب، ورمز وحدة الأمة العربية، وبه اكت�سبت لغة العرب 

بقاءها وحيويتها، وبه �سار العرب اأمًة واحدًة موؤمنًة موحدًة متاآلفة القلوب متجان�سة املزاج، 

متحدة الل�سان، مت�سابهة البيان، ومنه ا�ستمد العرب علومهم ومعارفهم، وبه كرم اهلل العرب 

و�سرفهم باإنزاله بلغتهم اإىل الب�سريةجمعاء.

ول �سك اأن درا�سة النا�سئ للقراآن الكرمي ينجم عنه اآثار اإيجابية تعينه يف حياته العلمية، 

ف�ساًل عما يناله من الأجر اجلزيل والثواب العظيم، وما تتغذى به روحه من الإميان، وقد اأكد 

ال�سبي، لأن  يتعلمها  التي  العلوم  اأول  ”والقراآن هو  بقوله:  الأمر يف مقدمته  ابن خلدون هذا 

تعليم الولد للقراآن �سعار من �سعائر الدين، اأخذ به اأهل امللة، ودرجوا عليه يف جميع اأم�سارهم، 

ما  عليه  يبنى  الذي  التعليم  اأ�سل  القراآن  و�سار  الإميان،  ر�سوخ  القلوب من  اإىل  فيه  ي�سبق  ملا 

يح�سل بعده من امللكات، و�سبب ذلك اأن تعليم ال�سغر اأ�سد ر�سوخًا، وهو اأ�سل ملا بعده“ )ابن 

خلدون، 1978، 771(

وقد اأكد القراآن الكرمي وال�سنة النبوية على اأهمية وف�سل تالوة القراآن الكرمي فقال تعاىل: 

اَرًة  َ ُجوَن جتجِ َيًة َيرمْ ا َوَعاَلنجِ رًّ َناُهممْ �سجِ ا َرَزقمْ َّ اَلَة َواأَنَفُقوا ممجِ َتاَب اللَّـهجِ َواأََقاُموا ال�سَّ ُلوَن كجِ يَن َيتمْ »اإجِنَّ الَّذجِ

لَّن َتُبوَر«)فاطر:29(، وقال ر�سوله U : ”اقراأوا القراآن فاإنه ياأتي يوم القيامة �سفيعا لأ�سحابه“ 

)م�سلم، �سحيح م�سلم، باب ف�سل قراءة القراآن و�سورة البقرة، ج1، 553، رقم احلديث252(. 

كما حث على تالوته مبينا الثواب اجلزيل، واخلري العميم الذي يحظى به تايل القراآن الكرمي، 

”الذي يقراأ القراآن وهو ماهر به   :U فعن عائ�سة- ر�سي اهلل عنها- قالت: قال ر�سوله اهلل 

مع ال�سفرة الكرام الربرة، والذي يقراأ القراآن ويتعتع فيه، وهو عليه �ساق له اأجران“ م�سلم، 

�سحيح م�سلم، باب ف�سل املاهر بالقراآن والذي يتعتع فيه، ج1، 549-550، رقم احلديث 244(.

ويكفي املوؤمن دافعا للمداومة واحلر�ص على تعليم تالوة كتاب اهلل تالوة �سحيحة خالية من 

فاعلية طريقة �لقاعدة �لنور�نية يف تنمية مهارة �لنطق
�أثناء تالوة �لقر�آن �لكرمي لدى طلبة �ل�سف �لأول

من �لتعليم �لأ�سا�سي ب�سلطنة عمان
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الأخطاء، حني يقف على قول امل�سطفى U، الذي رواه عبداهلل بن م�سعود- ر�سي اهلل عنه-اأن 

النبي U قال: ”من قراأ حرفا من كتاب اهلل، فله به ح�سنه، واحل�سنة بع�سر اأمثالها، ل اأقول 

)الـم( حرف، ولكن األف حرف، ولم حرف، وميم حرف“ )الرتمذي، �سنن الرتمذي، باب ما 

جاء فيمن قراأ حرفا من القراآن ماله من اأجر، ج5، 161، رقم احلديث2910(.

ومن املعلوم اأن تالوة القراآن الكرمي ل تكون �سحيحة اإل اإذا روعيت فيها اأحكام التجويد، 

من اإخراج للحروف من خمارجها، واملد يف موا�سع املد، والغن يف موا�سعه، واإن خالف ذلك 

يعترب حلنا، اأي خطاأ، فقد ياأتي جليا حني يخل باملعنى، فيعطي معنى غري املعنى املراد، كرفع 

الهاء اأو ن�سبها يف قوله تعاىل: ”احلمد هلل“ )الفاحتة: 1( اأو حلنا خفيا حني يطراأ خطاأ ما 

على اللفظ، دون اأن يخل مببنى الكلمة، وهو ما يكون يف اأحكام التجويد: كرتك الإدغام مثال. 

)اجلالد، 2004، 228(.لذلك يجب على القارئ اأن يتلو القراآن حق تالوته �سيانة للقراآن اأن 

يجد اللحن والتغيري اليه �سبيال، وذلك واجب على كل من قراأ �سيئا من القراآن كيفما كان؛ لأنه 

ل رخ�سة يف تغيري اللفظ بالقراآن وتعويجه، واتخاذ اللحن �سبيال اليه؛ اإل عند ال�سرورة لقوله 

28(، واأقل ما يلزم املكلف قراءته  َيتَُّقوَن« )الزمر:  َعلَُّهممْ  لَّ َوٍج  ي عجِ َ ذجِ يًّا َغريمْ اآًنا َعَربجِ تعاىل:“ ُقرمْ

جمودا ما فر�ص عليه يف ال�سالة ملن ليقدر على ال�ستزادة من قراءة القراآن الكرمي. 

وقال احل�سري )2004، 31( اأجمعت الأمة على وجوب قراءة القراآن الكرمي جمودا تراعي 

فيه ما يجب مراعاته يف القراءة من اأحكام وقواعد. ويرى عثمان )1987، 25( اأن تالوة القراآن 

حق تالوته اأن ي�سرتك فيه الل�سان والعقل والقلب. فحفظ الل�سان ت�سحيح احلروف بالرتتيل، 

وحفظ العقل بتف�سري املعاين، وحفظ القلب بالتعاظ والتاأثر بالنزجار والإمتار، فالل�سان يرتل 

والعقل يرتجم والقلب يتعظ. 

فمن هذا املنطلق يجب على كل م�سلم وم�سلمة اأن يتقن تالوة كتاب اهلل حق تالوته مراعيا 

فح�سب،  الأحكام  لهذه  النظرية  الدرا�سة  مبجرد  يتحقق  ل  وهذا  والتجويد،  التالوة  اأحكام 

والإملام بها ومعرفة قواعدها واأحكامها، بل لبد من التجويد العملي والتطبيق واملمار�سة لهذه 

الأحكام حتى يبلغ م�ستوى الإتقان. وطلبا لهذه املعاين الكبرية، وحر�سا عليها كان ال�سحابة، 

الكرمي، واملداومة  القراآن  راأ�ص اهتمامهم قراءة  والتابعون - ر�سي اهلل عنهم- يجعلون على 

عليه، دون انقطاع. )الغزايل، 2000، 100(. وا�ستمر امل�سلمون يف جميع ع�سورهم، وخمتلف 

بلدانهم يتعلمون القراآن الكرمي ويعلمونه لأبنائهم يف البيوت، ويف الكتاتيب، ويف امل�ساجد، ثم 

الدرا�سية،  امل�سيطر على مناهجهم  القراآن هو  املعاهد ويف اجلامعات، وكان  املدار�ص ويف  يف 

حيث يبداأ ال�سبيان منذ �سغرهم بتعلم تالوة القراآن الكرمي، وتف�سريه، وعلومه، وحفظه غيبا 
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املعنى  هذا  خلدون  ابن  ويوؤكد  منه.  النتهاء  بعد  اإل  العلوم  اأنواع  من  غريه  لتعلم  ينتقلون  ول 

من  �سعار  القراآن  تعليم  لأن  ال�سبي؛  يتعلمها  التي  العلوم  اأول  هو  الكرمي  »والقراآن  فيقول: 

القلوب  اإىل  فيه  ي�سبق  ملا  جميعا  اأم�سارهم  يف  عليه  ودرجوا  امللة  اأهل  به  اأخذ  الدين  �سعائر 

امللكات«  من  بعد  يح�سل  ما  عليه  يبنى  الذي  التعليم  اأ�سل  القراآن  و�سار  الإميان،  ر�سوخ  من 

)ابن خلدون،1986،771(. وم�ست الأمة على هذا احلال اإىل يومنا هذا، حتى اأ�سبح القراآن 

�سفوف  عرب  الطلبة  يقوم  حيث  الإ�سالمية  الرتبية  ملادة  الدرا�سي  املنهاج  من  جزءًا  الكرمي 

اأحكام التجويد  اإ�سافة لدرو�ص يف  اأجزاءه كمقرر للتالوة،  التعليم العام بتالوة بع�ص  مراحل 

وزعت مو�سوعاتها على عدد من ال�سفوف، هذا اإىل جانب الآيات املبثوثة يف بقية وحدات كتاب 

الرتبية الإ�سالمية. )ال�سباطات،2007، 27(

وانطالقا من حر�ص امل�سوؤولني بوزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان على ربط الأجيال 

تطويرا  الإ�سالمية  الرتبية  اهتمامهم مبناهج  ويظهر ذلك يف  وفهما،  تالوة  الكرمي،  بالقراآن 

وحتديثا، حيث تبداأ درا�سة التالوة من ال�سف الأول الأ�سا�سي وي�ستمر اإىل ال�سف الثاين ع�سر 

ملرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي، اأما مقرر التجويد، فاإن تدري�ص اأحكام التجويد تبداأ من ال�سف 

ال�ساد�ص وت�ستمر اإىل ال�سف التا�سع، ويدر�ص الطالب يف هذه ال�سفوف الأحكام الآتية:اأحكام 

النون ال�ساكنة والتنوين، اأحكام امليم ال�ساكنة والتنوين، اأحكام القلقلة، اأحكام لفظ اجلاللة، 

اأحكام الراء، اأحكام املدود، خمارج احلروف. ويتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الأحكام اأن 

يكون متقنا لها على اجلانبني: املعريف النظري، والعملي التطبيقي. ومن املعلوم اأن حتقيق ذلك 

ب�سلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبذل  ذلك  ولأجل  الأحكام،  لهذه  متقن  معلم  بوجود  مرتبط 

عمان جهودا متوا�سلة لتكوين املعلم وتدريبه، يف �سبيل الرتقاء بكفاءته، ورفع م�ستوى تدريبه 

على  ي�ساعده  و�سع  يكون يف  التدريبية، حتى  والدورات  امل�ساغل  باإقامة  وذلك  اأثناء اخلدمة، 

القيام بدوره ومهمته جتاه تن�سئة طالبه تن�سئة قراآنية ومتكينهم من تطبيق اأحكام التجويد، من 

خالل الختيار ال�سحيح لطرق التدري�ص املنا�سبة.

لذلك ينبغي ملعلم الرتبية ال�سالمية يف احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي  اأن يعي هذا 

اأهدافه  اإىل حتقيق  تو�سله  التي  املنا�سبة  التدري�ص  اختيار طرق  اهتمامه يف  يويل  واأن  الأمر، 

ومتكني طلبته من اإتقان ما يتلونه من اآيات القراآن الكرمي. وخا�سة يف هذا الع�سر الذي تالقت 

فيه الثقافات وامتزجت الأفكار وا�سبح تطبيق اأحكام جتويد القراآن الكرمي يواجه الكثري من 

ال�سعوبات اأهمها، تف�سي اللحن، والعجمية يف الأل�سن.)الوائلي، 2002،  5(،ول �سك اأن طرق 

الكرمي  القراآن  تدري�ص  اأن  اإل  املناهج  اأهداف  الوا�سح يف حتقيق  الأثر  لها  التدري�ص احلديثة 
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يتميز بوجود طرق اأ�سيلة لزمت تعليمه على مر الع�سور، غري اأن هذه الطرق بداأت تتال�سى 

والدعوة  احلديثة  التدري�ص  بطرق  ي�سمى  ما  وظهور  املعرفة  يف  التطور  مع  ا�ستخدامها  ويقل 

ا�ستخدمها  التي  الأ�سيلة  الطرق  النورانية من  القاعدة  وتعترب  التعليم.  تكنولوجيا  ل�ستخدام 

ال�سلف ال�سالح يف تعليم اأحكام التالوة وجتويد القراآن الكرمي. 

ا للقراآن  وتعترب القاعدة النورانية من العلوم املتعلقة بعلوم القراآن الكرمي واأُ�س�ست خ�سي�سً

الكرمي وهي مبثابة التجويد العملي للقراآن الكرمي وهجاء اللغة العربية، وقد انت�سرت  بادَئ الأمر 

اإفريقيا وغريها من  ـ يف الهند وباك�ستان واأفغان�ستان وبنجالدي�ص و�سرييالنكا ونيبال وجنوب 

البالد الإ�سالمية، والبالدجِ الأخرى ذاتجِ الوجود الإ�سالمي.ولها العديد من الفوائد يف تعلم القراآن 

الكرمي اأهمها: اإنها تقوم بتح�سني وتعديل خمارج احلروف واإعطاء كل حرف حقه وم�ستحقه من 

ال�سفات والأحكام واإمتام احلركات و�سبط اأزمنة احلروف حيث ت�ستمل القاعدة النورانيه على 

معظم اأحكام التجويد الأ�سا�سيه التي ل غنى عنها لنا وبطريقة خمت�سره ومفيدة. 

والقاعدة النورانية درو�سها موزعة بطريقة ذكية وعلمية مت�سل�سلة ومتدرجة، جمعها املوؤلف 

املبتدئ  الطالب  اإليه  يحتاج  الكرمي مما  القراآن  اأمثلة  والعناية من  الدقة  بغاية  ـ  اهلل  ـ رحمه 

فرتبها على النحو التايل:بداأ باحلروف املفردة ، ثم احلروف املركبة، ثم احلروف املقطعة، 

ثم احلروف املتحركة )بالفتح والك�سر وال�سم( ثم التنوين )الذي ير�سُم بفتحتني اأو �سمتني 

اأو ك�سرتني(، ثم تدريبات على احلركات والتنوين، ثم الألف ال�سغرية والياء ال�سغرية والواو 

ال�سغرية )وُيق�سد بها حروف املدِّ املحذوفة يف الر�سم وامللحقة يف ال�سبط ( ثم حروف املدِّ 

ة وتدريبات عليها، ثم اأتى بجميع اأنواع  واللني، ثم ال�سكون ثم تدريبات على ال�سكون، ثم ال�سدَّ

املدود تقريبًا، ثم يف الدر�ص الأخري اأتى مبا بقي من اأحكام التجويد مثل اأحكام النون ال�ساكنة، 

.http://www.furqancenter.com/alraee.html … الخ.  ال�ساكنة وهكذا  امليم  واأحكام 

جهاز  يكون  الذي  العمر  لكن  الأعمار،  جلميع  تدري�سها  النورانيةباإمكانية  القاعدة  وتتميز 

ال�ستقبال فيه اأف�سل هو العمر ال�سغري. وهذا ل يعني اأن الطريقه �ست�سعب علينا لكن �ستحتاج 

.http://www.tardeed.com. اإىل تركيز

ملا  مبكرة  �سن  من  للن�سئ  النورانية   القاعدة  بتدري�ص  الهتمام  اأهمية  يتبني  �سبق  مما 

والتفكري  املتدفق،  العقلي  والن�ساط  الذهن  الطفل من �سفاء  املرحلة من حياة  به هذه  تتميز 

اأ�ساليب ال�سلوك  الذي ي�ساعد على الفهم، والتح�سيل الدرا�سي، كما يالحظ اكت�ساب الطفل 

املبا�سرة  واخلربات  املدركات  على  الطفل  واعتماد   )34  ،2002 )مو�سى،  والتقليد  باملحاكاة، 

اأكرث من اعتماده على العمليات املنطقية )اأبو جادو، 2004، 359( حيث يبداأ الطفل بال�ستماع 
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جادو،  للمفردات)اأبو  املتعددة  املعاين  اإدراك  على  القدرة  لديه  وتتكون  للكلمات،  احلقيقي 

2004، 377(. وتتبلور قدرته على التعبري عن انفعالته باللغة بدل من التعبري احلركي)مو�سى، 

2002، 34(وهذا ما توؤكد عليه القاعدة النورانية.

وبالرغم من اجلهود التي يبذلها الباحثون يف هذا املجال، وجهود وزارة الرتبية والتعليم 

يواجه  زال  ما  اأنه  اإل  وحظفا،  وفهما  تالوة  الكرمي؛  القراآن  تدري�ص  جمال  يف  عمان  ب�سلطنة 

اإليه املهتمون يف هذا اجلانب من خالل ما تو�سلوا اإليه من  الكثري من ال�سعوبات، كما اأ�سار 

نتائج لدرا�ساتهم؛ كدرا�سة الزعبي )2013م( التي اأظهرت نتائجها تدين اأداء طالب ال�سف 

خان  التجويد.ودرا�سة  اأحكام  تطبيق  يف  عام  ب�سكل  بالأردن-   – املفرق  ق�سبة  يف  اخلام�ص 

لدى  وجتويده  الكرمي  القراآن  تالوة  يف  ال�سائعة  الأخطاء  تق�سي  اإىل  هدفت  التي  )2011م( 

طالب ال�سف الثالث الثانوي يف مكة، و�سبل عالجها. ودرا�سة الفقيه )2010م( التي تو�سلت 

اإىل اأن تقدير م�ستوى اإتقان الطالب بجامعة العلوم التكنولوجية بجامعة �سنعاء ملهارت التجويد 

طلبة  اأداء  تقومي  اإىل  هدفت  التي  )2004م(  البنا  ودرا�سة  بتقديرمتو�سط.  جاء  الأ�سا�سية 

املرحلة الثانوية يف تالوة القراآن الكرمي يف �سوء اأحكام التجويد، ودرا�سة ك�سا�سبه)2003م( 

القراآن  حتفيظ  مبراكز  اللتحاق  لهم  �سبق  الذين  الطالب  لتفوق  اأثر  وجود  عن  ك�سفت  التي 

الكرمي، والذين يدر�سهم معلمون متخ�س�سون يف التالوة. وك�سفت درا�سة الوائلي )2002م( 

والعجمية  اللحن،  تف�سي  منها:  الكرمي،  القراآن  تالوة  يف  الطلبة  �سعف  اأ�سباب  من  عدد  عن 

يف الأل�سن، التي اأرجعها الباحث كنتيجة لتالقي الثقافات، وامتزاج الأفكار. وتو�سل الق�ساة 

احل�س�ص  عدد  وقلة  ال�سفية،  الغرفة  يف  التالميذ  عدد  كزيادة  اأخرى،  لأ�سباب  )2000م( 

املخ�س�سة للقراآن الكرمي. واأ�ساف جنادات)1410هـ( اأ�سبابا اأخرى متثلت يف: عدم منا�سبة 

املادة القراآنية لعدد احل�س�ص، وعدم توفر املخت�سني لتدري�ص القراآن الكرمي، وعدم التنوع يف 

طرق التدري�ص، وعدم توفر الو�سائل التعليمية املنا�سبة، و�سعف اجتاه التالميذ لتعلم القراآن 

الكرمي.

ومل يقت�سر البحث يف هذا املجال على حتديد اأ�سباب ال�سعف يف تالوة الطالب فح�سب، فمن 

خالل البحث تبني وجود درا�سات اأهتمت مبعلم الرتبية الإ�سالمية - فمعلم الرتبية الإ�سالمية 

الأجيال،  تربية  يف  اأ�سا�سية  مادة  تدري�ص  يتوىل  فهو  كبرية،  اأهمية  وذات  عظيمة،  ر�سالته 

اختالف  على  امللحة  ال�سرورات  من  واملهني  العلمي  بتكوينه  الهتمام  فاإن  وعليه  وتن�سئتهم، 

م�ستويات  قائمة  اإعداد  هدفها  ميدانية  بدرا�سة  ال�سمهر)2011م(  وقام  التعليم.  م�ستويات 

معيارية مقرتحة لتعلم اأحكام التالوة والتجويد يف مادة الرتبية الإ�سالمية وتوزيعها على مراحل 
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التعليم العام يف �سوريه. واأجرى العلي )2008م( درا�سة �سعت اإىل حتديد معايري جودة الأداء 

التدري�سي ملعلمات العلوم ال�سرعية يف املرحلة املتو�سطة، وتقومي واقع الأداء التدري�سي ملعلمات 

تو�سلت  التي   )2008( احلارثية  ودرا�سة  املقرتحة.  اجلودة  معايري  �سوء  يف  ال�سرعية  العلوم 

اإىل وجود تدين يف اأداء الطالبات عينة الدرا�سة يف اجلانب املعريف لأحكام التالوة وعزت هذا 

ال�سعف اإىل قلة درو�ص التجويد. و ك�سفت درا�سة ال�سقري )2007( عن وجود تدين يف م�ستوى 

اأداء معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية يف كل من املعرفة النظرية، والتطبيق العملي لأحكام 

التجويد، وقد عزى هذا ال�سعف اإىل قلة درو�ص التجويد يف هذه املرحلة مما ينعك�ص على اهتمام 

املعلمني يف هذا املجال. وهدفت درا�سة البلو�سي )2003م( اإىل حتديد كفايات تدري�ص الرتبية 

الإ�سالمية لدى معلمات احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان، حيث اأكدت نتائجها 

وجود �سعف يف اأداء اأحكام التجويد لدى معلمات احللقة الأوىل يف مدار�ص التعليم الأ�سا�سي. 

وكذلك درا�سة الغافري )1995م( التي هدفت اإىل التو�سل اإىل قائمة بالكفايات الالزمة ملعلمي 

الرتبية الإ�سالمية باملرحلة الثانوية، وقيا�ص مدى توافرها لديهم، حيث دلت نتائج الدرا�سة اإىل 

وجود �سعف عام لدى املعلمني يف ممار�سة كفايات التجويد.

وهناك درا�سات اأخرى بحثت يف طرق التدري�ص املختلفة يف تدري�ص اأحكام التالوة والتجويد، 

القراآن  تعليم  طرق  تقومي  اإىل  هدفت  التي  )2013م(  اخلطيب  درا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن 

الكرمي يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي، واأو�سى ب�سرورة متابعة امل�سرفني وتاأكدهم 

من تطبيق املعلمني جلميع اإجراءات تعليم القراآن الكرمي بكل جدية ومبا يتالءم مع كل مرحلة 

من مراحل التعليم، كما اأو�سى املعلمني ب�سرورة الهتمام بالتح�سري لتدري�ص القراآن الكرمي. 

ودرا�سة املطرودي )2011م( التي هدفت اإىل الك�سف عن اأثر خطوات تدري�ص مقرتحة يف اإتقان 

مهارات التالوة والحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�ص يف مدار�ص التعليم العام يف 

مدينة الريا�ص. وتو�سل فيها اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا ل�سالح املجموعة التجريبية يف كل 

مهارة ويف املجموع الكلي للمهارات. ودرا�سة ربايعة )2006م( التي ك�سفت عن وجود عالقة بني 

طريقة التدري�ص ونوع الأخطاء املفاهيمية لدى تالميذ ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي اأثناء تعلمهم 

لأحكام التجويد. ودرا�سة ال�سدحان )1426هـ( التي ك�سفت عن طرق واأ�ساليب تدري�ص مقرر 

اأثر ا�ستخدام  التجويد يف املرحلة البتدائية. ودرا�سة طنطاوي )1994( التي �سعت اإىل بيان 

اأ�سلوب التعلم بالتقان – حتى التمكن- على حت�سيل طالب ال�سف الأول الأزهري واأدائهم 

يف مادة التجويد. ودرا�سة املومني )1990( التي �سعت اإىل املقارنة بني اأثر ا�ستخدام الطريقة 

القيا�سية والطريقة ال�ستقرائية يف تدري�ص وحدة القراآن الكرمي واأحكام التجويد لطلبة ال�سف 

ال�سابع الأ�سا�سي على التح�سيل الفوري واملوؤجل.
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هذا  لدرا�سة  الباحثني  قبل  من  وا�سحا  اهتماما  هناك  اأن  يالحظ   ، �سبق  ما  خالل  ومن 

اجلانب من نواٍح خمتلفة. يف حني مل تعرث الباحثة على درا�سة م�سابهه اأجريب يف ا�ستخدام 

القاعدة النورانية كطريقة لتدري�ص القراآن الكرمي وقيا�ص اأثرها على �سحة تالوة الطلبةب�سلطنة 

عمان اأو يف دولة اأخرى، ونظرا ملا لأهمية هذا املو�سوع يف العملية التعليمية التعلمية فقد راأت 

با�ستخدام  تالوةالقراآنالكرمي  بني  العالقة  على  والوقوف  احلالية  بالدرا�سة  القيام  الباحثة، 

القاعدة النورانية ومهارة النطق لدىطلبة ال�سف الأول من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان. 

وتتميز الدرا�سة احلالية با�ستخدامها القاعدة النورانية كطريقة لتعليم تالوة القراآن الكرمي 

وهي من الطرق الأ�سيلة يف تدري�ص تالوة القراآن الكرمي وجتويده، ومهارة النطق لدى طلبة 

ال�سف الأول من التعليم الأ�سا�سي.باعتبارها هاج�سا يوؤرق الكثري من املعلمني يف هذه املرحلة.

و�سببا رئي�سا يف م�سكلة ال�سعف القرائي لدى طلبة احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي. وبذلك 

جتمع الدرا�سة بني تخ�س�سي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية اللذين يجتمعان يف جمال واحد 

يطلق علية املجال الأول يف احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.

م�سكلة �لدر��سة:
مما �سبق ويف اأطار اجلهود التي بذلت من قبل الباحثني يف جمال الك�سف عن م�سكالت تالوة 

القراآن الكرمي لدى الطلبة واملعلمني، والطرق املقرتحة لتدري�سه، تاأتي هذه الدرا�سة لتبحث يف 

اإمكانية الرجوع اإىل الطرق الأ�سيلة التي ا�ستخدمها ال�سلف ال�سالح يف تعليم وحتفيظ القراآن 

العالقةبني  التعرف على  الدرا�سة احلالية يف  تتحدد م�سكلة  العلم. وبذلك  الكرمي يف حلقات 

تالوة القراآن الكرمي بطريقة القاعدة النورانية وم�ستوى مهارة النطق اأثناء التالوة لدى طلبة 

ال�سف الأول من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان، وذلك من خالل الإجابة عن �سوؤايل الدرا�سة

�أ�سئلة �لدر��سة:
1- هل يوؤدي ا�ستخدام طريقة القاعدة النورانية يف تالوة القراآن الكرمي اإىل تالوة اأف�سل من 

ا�ستخدام الطريقة التقليدية املتبعة يف تدري�ص التالوة ؟

القراآن الكرمي وجن�ص  النورانية يف تالوة  القاعدة  ا�ستخدام طريقة  2- هل يوجد تفاعل بني 

الطالب؟ 
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�أهد�ف �لدر��سة : 
تهدف هذه الدرا�سةاإىل: 

الأول من  تالوة طلبةال�سف  النورانية يف حت�سني  القاعدة  ا�ستخدام طريقة  فاعلية  تعرف   -

التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.

- الك�سف عن وجود ثمة تفاعل بني ا�ستخدام طريقة القاعدة النورانية يف تالوة القراآن الكرمي 

وجن�ص الطالب.

�أهمية �لدر��سة:
تكمن اأهمية الدار�سة احلالية يف اأنها الدرا�سة الأوىل – ح�سب علم الباحثة – التي تهدف 

اإىل:

- اإلقاء ال�سوء على طريقة القاعدة النورانية، واأهميتها يف العملية التعليمية، وكيفية ا�ستخدامها 

اأثناء  الكلمات  بع�ص  نطق  يف  التالميذ  اأخطاء  ومعاجلة  الكرمي  القراآن  لتدري�ص  كطريقة 

بهدف  عمان،  �سلطنة  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  الأوىل  باحللقة  الكرمي  للقراآن  تالوتهم 

اإتقانهم لتالوة القراآن الكرمي وجتويده.

الكرمي  القراآن  وتالوة  النورانية  القاعدة  بطريقة  تالوةالقراآنالكرمي  العالقةبني  تعرف   -

لدىطلبةال�سف الأول من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.

- تطوير طرائق واأ�ساليب تدري�ص الرتبية الإ�سالمية مبا يتالئم مع الأهداف العامة للمنهاج.

حدود �لدر��سة:
التعليم  من  الأول  ال�سف  طلبة  على  املقرر  اجلزء  تالوة  على  احلالية  الدرا�سة  تقت�سر 

الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.

باعتباره   ، الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  طلبة  على  احلالية  الدرا�سة  تطبيق  مت  �لب�سرية:  �حلدود 

بداية احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي، والأن�سب لتعليم القاعدة النورانية.

الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  طلبة  من  عينة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�سرت  �ملكانية:  �حلدود 

مبحافظة م�سقط.

 /2013 الدرا�سي  العام  من  الأول  الف�سل  بداية  يف  الدرا�سة  هذه  طبقت  �لزمانية:  �حلدود 

2014م.
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منهج �لدر��سة: 
اتبعت هذه الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي، وذلك لدرا�سة فاعلية املتغري امل�ستقل )القاعدة 

اىل  الدرا�سة  عينة  ق�سمت  وقد  التالوة(،  اأثناء  النطق  )مهارة  التابع  املتغري  على  النورانية( 

در�ست  العادية، يف حني  بالطرية  ال�سابطة  املجموعة  در�ست  جمموعتني: �سابطة وجتريبية. 

املجموعة التجريبية بطريقة القاعدة النورانية على يد معلمة متخ�س�سة  مت ال�ستعانة بها من 

اأحد مراكز حتفيظ القراآن الكرمي ، حيث قامت بتدري�ص الطلبة وذلك على النحو الآتي:

خمارج  فيها  وي�سرح  احلروف  �سفات  ثم  الهجاء  حروف  عدد  معرفة  يتم  �لأول:  �لدر�س 

احلروف وخمرج كل حرف فيها.

�لدر�س �لثاين: تعريف املخرج واأنواعه وتعريف احلرف.

�لدر�س �لثالث: ر�سومات احلروف.

�لدر�س �لر�بع: معرفة احلروف املت�سابهه نطًقا وملاذا �سميت هكذا.

�لدر�س �خلام�س: ندخل على اأهم جزئية وهي احلركات املوجودة يف اللغة العربية وعددها ت�سعة ع�سر 

 حركة هي: الفتح -الك�سر- ال�سم الفتح مع املد بالألف - الك�سر مع املد بالياء- ال�سم مع املد بالواو

التنوين بالفتح - التنوين بالك�سر- التنوين بال�سم- ال�سكون.

�لدر�س �ل�ساد�س: حركة ال�سدة يندرج اأ�سفلها ت�سعة حركات ال�سدة والفتح - ال�سدة والك�سر- 

بال�سم-  والتنوين  بالك�سر-ال�سدة  والتنوين  ال�سدة  بالفتح-  والتنوين  ال�سدة  وال�سم-  ال�سدة 

ال�سدة والفتح مع املد بالألف- ال�سدة والك�سر مع املد بالياء- ال�سدة وال�سمة مع املد بالواو.

�لدر�س �ل�سابع: درا�سة الالم ال�سم�سية والالم القمرية.

�أد�ة �لدر��سة:
ا�ستخدم يف الدرا�سة احلالية، اختبار �سفهي وذلك لقيا�ص مدى متكن عينة الدرا�سة من 

ال�سفهي  الختبار  مع  ا�ستخدم  كما  الكرمي.  القراآن  اأثناءتالوة  الكلمات  نطق  مهارة  تطبيق 

بطاقة مالحظة  ملتابعة اأداء اأفراد عينة الدرا�سة اأثناء التطبيق وذلك بو�سع عالمة √يف حالة 

التطبيق وعالمة x يف حالة عدم التطبيق. وقد مت التاأكد من �سدق الختبار وبطاقة املالحظة، 

العربية،  الإ�سالمية،واللغة  العلوم  يف  املتخ�س�سني  املحكمني   من  جمموعة  على  بعر�سهما 

ومناهج الرتبية الإ�سالمية وطرائق تدري�سها، ومناهج اللغة العربية وطرائق تدري�سها، من اأجل 

حتكيمها، ومت الأخذ باآرائهم ومقرتحاتهم. وللتاأكد من ثبات الأداة، ا�ستعانت الباحثة بباحثة 

اأخرى يف التطبيق على نف�ص العينة التي قامت الباحثة بالتطبيق عليها، وبلغ معامل الرتباط 

)89%( مما يفيد �سالحية تطبيق الأداة على عينة الدرا�سة.
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جمتمع �لدر��سة وعينتها:
م�سقط،  الأ�سا�سي مبحافظة  التعليم  الأول من  ال�سف  الدرا�سة جميع طلبة  �سمل جمتمع 

للعام الدرا�سي 2013/ 2014م. اأما عينة الدرا�سة فتكونت من )60( طالبا وطالبة منهم )30( 

طالبا و )30 ( طالبة من طلبة ال�سف الأول باحللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي، مت تق�سينهم 

اىل جمموعتني مت�ساويتني، الأوىل: �سابطة تكونت من )30( طالبا، ن�سفهم ذكور والن�سف 

اإناث.  الآخر  والثانية: جتريبية تكونت من )30( طالبا ن�سفهم ذكور والن�سف  اإناث،  الآخر 

الأداة  العدد نظرا لطبيعة  الباحثة على هذا  اقت�سرت  وقد  اختيارهم بطريقة ع�سوائية.  ومت 

امل�ستخدمة يف الدرا�سة حيث تتطلب تدريب طلبة املجموعة التجريبية على القاعدة النورانية 

يف حلقة واحدة ومت ال�ستعانة مبعلمة متخ�س�سة من اأحد مراكز حتفيظ القراآن الكرمي القريبة 

من املدر�سة، كذلك تتطلب بطاقة الر�سد ال�ستماع لتالوة الطلبة ولقراءتهم اجلهرية، للتاأكد 

من �سالمة نطقهم و�سحة تالوتهم .

م�سطلحات �لدر��سة:
�لقاعدة �لنور�نية: تعترب القاعدة النورانية من العلوم املتعلقة بعلوم القراآن الكرمي واأُ�س�ست 

ا للقراآن الكرمي وهي مبثابة التجويد العملي للقراآن الكرمي وهجاء اللغة العربية، وقد  خ�سي�سً

انت�سرت ـ بادَئ الأمر ـ يف الهند وباك�ستان واأفغان�ستان وبنجالدي�ص و�سرييالنكا ونيبال وجنوب 

http://www..اإفريقيا وغريها من البالد الإ�سالمية، والبالدجِ الأخرى ذاتجِ الوجود الإ�سالمي
tardeed.com

�لتالوة: يق�سد بها يف الدرا�سة احلالية: تالوة الن�ص القراآين املقرر على طلبة ال�سف الأول 

من التعليم الأ�سا�سي، مع مراعاة �سالمة النطق باحلروف والكلمات وتطبيق اأحكام التجويد.

مهارة �لنطق: هي املهارة الثالثة من مهارات القراءة الرئي�سة بعد مهارة تعرف الكلمة، ومهارة 

الفهم، ويق�سد بها يف البحث احلايل: �سالمة اإخراج احلروف من خمارجها ال�سحيحة، وح�سن 

نطق احلركات الطوال )الألف، الواو، الياء(، واأي�سًا الربط بني الرموز املكتوبة واأ�سواتهاواإبانة 

احلروف ومقاطع الأ�سوات من خمارجها، ونطق الأ�سوات والكلمات واحلركات، والتفريق بني 

املت�سمنة يف  املهارات  والطويلة، وغريها من  الق�سرية  املخرج، واحلركات  القريبة  الأ�سوات 

هذه املهارة .

�لتعليم �لأ�سا�سي: نظام تعليمي موحد توفره الدولة جلميع اأطفال ال�سلطنة ممن هم يف �سن 

املدر�سة، مدته ع�سر �سنوات، يقوم على توفري الحتياجات التعليمية الأ�سا�سية من املعلومات 

واملعارف واملهارات، وتنمية الجتاهات والقيم التي متكن املتعلمني من ال�ستمرار يف التعليم 
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احلا�سر  حتديات  مواجهة  من  ميكنهم  مبا  وقدراتهم،  وا�ستعدادهم  مليولهم  وفقًا  والتدريب 

حلقتني  اإىل  م  ُيَق�سَّ وهو  ال�ساملة،  املجتمعية  التنمية  اإطار  يف  امل�ستقبل،  وتطلعات  وظروفه 

 )10-5( من  ال�سفوف  تت�سمن  الثانية  و   ،)4-1( من  ال�سفوف  تت�سمن  الأوىل  درا�سيتني، 

)بوابة �سلطنة عمان التعليمية، وزارة الرتبية والتعليم(.   

�ملعاجلات �لإح�سائية:
عوجلت البيانات التي مّت جمعها بوا�سطة الختبار ال�سفهي با�ستخدام احلا�سوب، من خالل 

بري�سون  ارتباط  معامل  احلالية،  الدرا�سة  يف  ا�ستخدم  وقد   ،)SPSS( الإح�سائي  الربنامج 

لتحديد ثبات الختبار ال�سفهي. كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، 

وحتليل التباين الثنائي )Two-Way-ANOVA( لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
عر�س �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول ومناق�ستها:

ن�ص ال�سوؤال الأول على: هل يوؤدي ا�ستخدام طريقة القاعدة النورانية اإىل تالوة اأف�سل من 

حيث النطق ال�سحيح للكلمات من ا�ستخدام الطريقة التقليدية املتبعة يف تدري�ص التالوة؟ 

لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

جمموعتي الدرا�سة، على الختبار ال�سفهي تبعا لطريقة التدري�ص واجلن�ص ونتائج جدول )1( 

تبني ذلك.

جدول )1(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء جمموعتي �لدر��سة،

على �لختبار �ل�سفهي تبعا لطريقة �لتدري�س و�جلن�س

املجموع الكلياملجموعة التجريبيةاملجموعة ال�شابطةاالإح�شاءاجلن�س

اإناث

151530العدد

24.8027.4426.24املتو�سط*

1.941.201.72النحراف

ذكور

151530العدد

24.5726.2425.65متو�سط

1.651.171.50النحراف
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ا املجموع الكلياملجموعة التجريبيةاملجموعة ال�شابطةاالإح�شاءاجلن�س

املجموع 

3060 30العدد

24.6927.2325.98متو�سط

1.64  1.811.19النحراف

* املتو�سط احل�سابي للدرجة النهائية من 30 + با�ستخدام القاعدة النورانية

ال�سابطة هو)24.69(  الكلي لطلبة املجموعة  الأداء  اأن متو�سط  يالحظ من جدول )1( 

 )27.23( التجريبية  املجموعة  طلبة  اأداء  متو�سط  من  اأقل   )1.81( معياري  وانحراف 

يف  الطالبات  اأداء  متو�سط  اأن   )1( جدول  من  كذلك  ويت�سح   .)1.19( معياري  وبانحراف 

املجموعة ال�سابطة هو )24.80(، اأقل من اأداء طالبات املجموعه التجريبية )27.44( واأن 

متو�سط اأداء الطالب يف املجموعة ال�سابطة هو )24.57(، اأقل من اأداء الطالب يف املجموعة 

ال�سابطة  الدرا�سة  جمموعتي  اأداء  يف  فروق  وجود  اإىل  ي�سري  مما   ،)26.24( التجريبية 

Two-Way-( والتجريبية ول�سالح املجموعة التجريبية، وقد ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي

ANOVA( لختبار تلك النتائج ومدى دللتها الإح�سائية وجدول)2( يبني تلك النتائج.

جدول 2
نتائج حتليل �لتباين �لثنائي (Two-Way-ANOVA) ح�سب

�ملجموعة )�ل�سابطة و�لتجريبية( و�جلن�س

جمموع م�شدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
الداللة قيمة)ف(املربعات

االإح�شائية

89.89189.986.440.000طريقة التدري�ص

20.65120.651.980.164اجلن�ص

0.32310.3230.3110.579طريقة التدري�ص× اجلن�ص

57.190551.030اخلطاأ يف اخلاليا

154.98458املجموع

يالحظ من جدول )2( اأن هناك اأثرًا داًل اإح�سائيا عند م�ستوى دللة )اأقل من 0.001( 

)ف  قيمة  بلغت  اإذ  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأداء  على  النورانية  بالقاعدة  التدري�ص  لطريقة 

=86.44، دح = 1.55(، وهذا يوؤكد تفوق طريقة التدري�ص بالقاعدة النورانية على الطريقة 

التقليدية. واأن طريقة التدري�ص بالقاعدة النورانية �ساعد يف التقليل من اأخطاء الطلبة لنطق 

تابع جدول )1(
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اأن طريقة التدري�ص بالقاعدة النورانية هي طريقة  اأثناء تالوة القراآن الكرمي، ومبا  الكلمات 

اأن  ثبت  فقد  الرتبوي،  امليدان  على  وجديدة  العام  التعليم  مبدار�ص  التدري�ص  يف  ماألوفة  غري 

ا�ستخدامها اأدى اإىل زيادة تفاعل الطلبة وفهمهم وا�ستيعابيهم ملحتوى مادتها التعليمية وزاد 

من قدرتهم على التطبيق العملي والنطق ال�سحيح للحروف واحلركات يف الآيات املتلوة، حيث 

املهاري  والتطبيق  ال�سبط  وعالمات  الهجائية  باحلروف  املعرفة  بني  جتمع  الطريقة  هذه  اأن 

دافعا  اأعطاهم  وهذا  التجريبية،  اجلموعة  يف  وت�سويقهم  املعلمني  اهتمام  اأثار  مما  العملي 

اأن هذه الطريقة مكنت املتعلمني  اإىل  اأكرب لتقبل هذه الطريقة يف التعلم، بالإ�سافة  وحما�سا 

من التفاعل والتعامل وا�ستيعاب املعلومات مما جعلها مالئمة لتدري�ص القران الكرمي، وهذا ما 

اأدى اإىل جناحها ومتيزها عن الطريقة التقليدية. وترجع الباحثة ذلك اأي�سا اإىل ما تتميز به 

طريقة القاعدة النورانية باأنها تقدم املعلومات بدرجة عالية من التنظيم، والو�سوح، والرتابط 

بني احلروف والكلمات، وهذا يجعلها اأكرث فاعلية يف م�ساعدة املتعلم على معاجلة املعلومات، 

واكت�سابها. وبذلك تتاأكد اأهمية القاعدة النورانية يف تدري�ص القراآن الكرمي للطلبة مع بداية 

دخول الطلبة للدرا�سة بهدف اإتقان الطلبة لنطق الكلمات وجتويدها والتقليل من الأخطاء يف 

نطقها، ومعاجلة ال�سعف القرائي لديهم ب�سفة عامة.

ودرا�سة  الك�سا�سبة)2003(  كدرا�سة  الدرا�سات  من  العديد  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

ربايعة  ودرا�سة  ال�سابطة؛  املجموعة  على  التجريبية  املجموعة  تفوق  يف   )2011( املطرودي 

لدى  املفاهيمية  الأخطاء  ونوع  التدري�ص  طريقة  بني  عالقة  وجود  عن  ك�سفت  التي   )2006(

تالميذ ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي اأثناء تعلمهم لأحكام التجويد؛ ودرا�سة ال�سدحان)1426هـ( 

التي ك�سفت عن طرق واأ�ساليب تدري�ص مقرر التجويد يف املرحلة البتدائية.

عر�س �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين ومناق�ستها:
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل يوجد تفاعل بني ا�ستخدام طريقة القاعدة النورانية يف تالوة 

القراآن الكرمي وجن�ص الطالب؟  وبالنظر اإىل جدول )1( يتبني اأن متو�سط اأداء طالبات املجموعة 

ال�سابطة )24.80( متقارب مع اأداء طالب املجموعة ال�سابطة )24.57(. واأن متو�سط اأداء 

طالبات املجموعة التجريبية )27.44( متقارب مع متو�سط اأداء طالب املجموعة التجريبية 

)26.24(، مما ي�سري اإىل عدم وجود فروق جوهرية بني الطلبة الذكور والطلبة الإناث. وهذا 

يوؤكد عدم وجود تفاعل بني الطريقة واجلن�ص، وعليه فاإن طريقة القاعدة النورانية ت�سلح لكال 

اجلن�سني بنف�ص الوقت. كما يالحظ من جدول )2(  اأنه ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند 
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 )1.986( املح�سوبة  )ف(  قيمة  كانت  اإذ  الطالب،  جن�ص  اإىل  يعزى   )0.05( دللة  م�ستوى 

وم�ستوى الدللة )0.164( مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 

دللة )0.05( بني متو�سطي اأداء طالب وطالبات املجموعة التجريبية.

خالل  من  للتعلم  ا�ستعداهم  يف  والطالبات(  )الطالب  اجلن�سني  تكافوؤ  على  يدل  وهذا   

طريقة القاعدة النورانية. وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل ت�سابه الظروف التعليمية التي خ�سع 

لها الطالب والطالبات يف املجموعة التجريبية، اأو لطبيعة املادة يف طريقة القاعدة النورانية 

التدريب على يد  تلقوا نف�ص  اأنهم  حيث در�سوا يف حلقة واحدة خمتلطة ت�سم اجلن�سني، كما 

التي  الكرمي  القراآن  اأحد مراكز حتفيظ  النورانية من  القاعدة  تدري�ص  معلمة متخ�س�سة يف 

تطبق تدري�ص القاعدة النورانية. ونظرًا لعدم وجود درا�سات �سابقة يف املو�سوع ولعدم وجود 

اأ�سا�ص نظري اأو بحثي ي�سري اإىل اإمكانية اختالف الأولد والبنات يف التالوة، فاإنه وبناء على 

نتائج هذه الدرا�سة ل يوجد ما ي�سري اإىل تفوق الذكور عن الإناث يف التالوة. ولعل هذه النتيجة 

تتناق�ص مع ما هو �سائع من اأن اأكرث املقرئني هم من الذكور؛ ولكن هذا ل ي�سري بال�سرورة اإىل 

تفوق الذكور على الإناث يف مو�سوع التالوة و�سحتها. وهنا علينا التفريق بني ال�سوت والتالوة 

ال�سحيحة. �سحيح اأن املقرئ يتلو تالوة �سحيحة اأو من ال�سروري اأن يقوم بذلك ولكن ندرة 

القارئات ل ي�سري بال�سرورة اإىل �سعف الإناث يف التالوة.وبالرغم من اأن الدرا�سة مل جتد فرقًا 

بني الذكور والإناث يف مهارة التالوة فاإنها يف الوقت ذاته تتناق�ص مع درا�سة كل من النجار 

)2000م( وك�سا�سبة )2003( اللذين وجدا اأن الإناث كن اأف�سل من الذكور يف التالوة.

�لتو�سيات و�ملقرتحات:
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فاإن الباحثة تو�سي مبا ياأتي:

1. اإدخال القاعدة النورانية �سمن متطلبات الدرا�سة لطلبة كلية الرتبية يف تخ�س�ص الرتبية 

الإ�سالمية .

2. اإعادة النظر يف طريقة تعليم الرتبية الإ�سالمية يف املدار�ص، وال�ستفادة من الطرق الأ�سيلة 

يف الرتاث الإ�سالمي لتدري�ص التالوة واتقان التجويد، كالقاعدة النورانية.

على  لتدريبهم  الرتبويني،  وامل�سرفني  الرتبية  ملعلمي  م�ساغل  وعقد  تدريبية،  برامج  اإعداد   .3

ا�ستخدام القاعدة النورانية يف تدري�ص القراآن الكرمي يف املدار�ص.

4. اإجراء املزيد من الدرا�سات يف القاعدة النورانية.واأثرها يف مواد اأخرى كاللغة العربية.
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�ملر�جع:
القراآن الكرمي.

 äÉª∏©e  iód  á«eÓ°SE’G  á«HÎdG  ¢ùjQóJ  äÉjÉØc البلو�سي، عبداهلل علي ح�سن )2003(. 
ÉªY áæ£∏°ùH »°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe ≈dhC’G á≤∏◊G¿. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. 

كلية الرتبية. جامعة ال�سلطان قابو�ص.

ابن خلدون، عبدالرحمن )hó∏N øHG áeó≤e .)9781¿. بريوت: دار الكتاب اللبناين.

)ج1(.   º∏°ùe  í«ë°U الني�سابوري )2001(.  الق�سعريي  اأبي احل�سني، م�سلم بن احلجاج 
بريوت، لبنان: دار الفكر.

á≤gGôŸGh ádƒØ£dG. عمان:   – …Qƒ£àdG ¢ùØædG º∏Y.)2004( اأبو جادو، �سالح حممد علي
دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة.

دار  hó∏N¿. حققه حجر عا�سي. بريوت:   øHG  áeó≤e الرحمن )1986(.  ابن خلدون، عبد 
�سادر.
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òeÎdG °S ƒgh í«ë°üdG…. القاهرة: دار احلديث.

 .á«∏ª©dG Ö«dÉ°SC’Gh ájô¶ædG ¢ù°SC’G á«eÓ°SE’G á«HÎdG ¢ùjQóJ .)2004( اجلالد، ماجد زكي
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