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 مستخلص الدراسة
فهذه رسالة مقدمة إىل قسـم املنـاهج وطـرق التـدريس : أما بعد .  احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل رسول اهللا 

أثـر حفـظ القـرآن " :العنود بنت صبيح بن دايش الرشاري لنيل درجة املاجستري بعنوان : لطالبة بكلية الرتبية جامعة أم القرى من ا
 " .الكريم عىل تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة اجلوف

ات التفكري الناقـد هدفت هذه الدراسة إىل  التعرف عىل أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية مهار:  أهداف الدراسة
 . لدى تلميذات الصف الثالث املتوسط بمنطقة اجلوف 

ما أثر حفظ القرآن الكـريم يف تنميـة مهـارات : وحتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن  السؤال الرئيس التايل 
ئية  نـد ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـا:التفكري الناقد؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تـم اختبـار الفـروض اآلتيـة

)٠.٠٥ =α ( بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية)غـري (ومتوسط درجات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات
مهـارة البحـث عـن  -مهـارة االسـتنتاج -مهـارة االسـتدالل بـالنص -مهـارة االسـتنباط( يف ك ل م ن) احلافظات
 .اجلوفلدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة ) مهارة التفسري -العالقات
 .اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي : الدراسة منهج

طال ـة مـن )١٢٠(طالبة من مدارس حتفيظ القرآن الكـريم ، و)١٠٠(تم التطبيق عىل عينة بلغت: عينة الدراسة
 .مدارس التعليم العام  
ً يقيس مهارات التفكري الناقد باالعتامد عىل آي: أدوات الدراسة ت الباحثة اختبارا  .ات خمتارة من القرآن أعدّ

 .حلساب ثبات االختبار  » Cronbach's Alpha (α(معامل ألفا كرونباخ )١:األساليب اإلحصائية
 .حلساب الصدق الداخيل لالختبار) بريسون ( معامل االرتباط )٢

ب ة يف املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجياد املتوسط احلسايب لدرجات املجموعـة التجريبيـة والضـا)٣
 .اختبارات مهارات التفكري الناقد

بـني ) α=  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) ١:أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أنه: نتائج الدراسة
( يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(متوسطات درجات املجموعة التجريبية 

 ) .تدالل بالنص، مهارة االستنتاج، مهارة البحث عن العالقات، مهارة التفسري مهارة االستنباط، مهارة االس
اختيار املعلـم الكـفء لتـدريس مقـرر القـرآن الكـريم ، و ) ١:خرجت الدراسة بتوصيات أبرزها :التوصيات

 .رضورة توظيف مهارات التفكري الناقد ؛ خاصة أثناء حفظ وتدريس القرآن الكريم
ء األمور بحاجة األبناء حلفظ القرآن الكـريم ومـا يـرتبط هبـذا احلفـظ مـن تنميـة ملهـارات التأكيد عىل أوليا)٢

 .التفكري الناقد لدهيم 
 املفرتحات

إجراء دراسة عن أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية مهارات التفكري الناقد للطالب يف مدارس حتفيظ القـرآن -١
 .الكريم 
الناقد املختلفة باالسـتناد إىل النصـوص القرآنيـة واألحاديـث الرشـيفة تقنني اختبار يقيس مهارات التفكري -٢

 .املطهرة وبناء معايري للمرحلة الدراسية 



 

In the Name of Allah  the most  Merciful, the most Compassionate 
 

Summary of the study 
 

  Praise be to Allah, Lord of the Worlds, peace and blessings be 
upon the Messenger of Allah  but after this letter submitted to 
the Department of curricula and teaching methods,College of 
Education, University of villages or from the requesting Al-Anood 
Sobeih Asharari  Master's degree, title "The impact of keeping 
the Qur'an on the development of critical thinking skills among 
students third grade average Al-Jouf region" 
Objectives of the study: 
  This study aimed to identify the impact of keeping the Qur'an 
in the development of critical thinking skills in the third grade 
student, the intermediate Jawf region, and study the problem 
identified in the answer to the main question: What is the effect 
of keeping the Qur'an in the development of critical thinking 
skills?, And the answer to this question has been tested 
The following assumptions: 

No statistically significant differences in (٠.٠٥ = α) between 
the pilot group averages degrees (portfolio) and the control 
group average grades (non-portfolio) in the skill 
Extrapolating the inferred skill the conclusion skill and 
interpretation skill to the third grade students intermediate 
Al-Jouf region. 

Curriculum study: the study was done almost a curriculum for a 
pilot  
Sample study: sample application has been reached (١٠٠) students 
from Qur'anic schools (١٢٠) students from general education 
schools  
Tools study:the researcher aprepared test to measure critical 
thinking skills based on the selected states of the Qur'an 
Statistical methods:  
١) Kronbach factor alpha (Cronbach's Alpha (α)) to calculate 
stability test  
٢) Pearson correlation coefficients to calculate the truthfulness 
of the test procedure.  
٣)arithmetic mean and standard deviation to find the mathematical 
average of degrees experimental and the control group in tests 
critical thinking skills. 
Results of the study: results of this study indicated that: 

١. There are statistically significant differences when (٠.٠٥ = 
α) between the pilot group averages degrees (portfolio) and 
the control group average grades (non-portfolio) in the 
skill of extraction for the benefit of the pilot group. 

Recommendations: the most important recommendations,were: 
 

١. Selection of an efficient teacher to teach Qur'an and the 
need to employ critical thinking skills especially during 
the conservation and teaching the Qur'an.  

٢. stress to parents the need for children to keeping the 
Qur'an  and the associated development of this conservation 
of critical thinking skills  

suggestions: 
 ١.peforming a study about the inpact of memorizing Qur'an on 
the devclopment of critical thought skill for the students at 
the schools  of memorizing Qur'an. 
 ٢.prepaning atest measuring the different critical thought 
skills depending on the Qur'anic texts and holy hadiths and 
building up measures for the study grade.   
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ر الرتبية يف تاريخ البرشية بحاجة اإلنسان إليها ، وقد كانت هذه احلاجة مبكـرة ارتبط ظهو

إىل حد بعيد ، وكانت اجلهود األوىل مميزة؛ ولكنها يف احلقيقـة مل تكـن شـاملة، فكانـت البرشـية 
بحاجة إىل أساليب تربوية تتميز بالشمول والكامل ، وتتصـف باالسـتمرارية ومواكبـة التطـور 

ُ خالل انتقاهلا بني العصـور والفـرتات الزمنيـة املختلفـة، مـع رضورة الذي تنتقل إ ليه األجيال
وهنـا اسـتطاعت . وفائها بحاجات اإلنسان ومتطلباته ، وأن جتمع بني حاجات الروح واجلسد

 ً الرشائع الساموية أن تسد الكثري من الثغرات يف اجلدار الرتبوي ؛ غري أن أتباعها انشغلوا تدرجييا
جلانب املهم وانتقلوا هبا إىل طور من اجلمـود والتحريـف واجلـدل الكبـري الـذي أدى عن هذا ا

ً ويف صحة ما هو منسوب فيها هللا تعاىل، ففقدت مصداقيتها الرتبوية ضـمن مـا  للطعن فيها كلية
 . فقدته من أسسها 

حتى إذا جاء اإلسالم بكتاب مضمون احلفظ ، وتعـاليم معجـزة يف جوهرهـا ومظهرهـا ، 
م محل أمانة الرتبية والتوجيه لألمة وأسس علِّ ُ ٍ حدث التغـري الكبـري .. متفق عليها، ونبي م عندئذ

يف اإلطار الرتبوي للبرشية، وبدأ التأثري احلقيقي للدين والترشيع يف تربية فكر األمـة ، وهتـذيب 
سن توجيهها، من خالل تلك املعطيـات املهمـة التـي ميـزت الرتبيـة اإلسـالمي ُ ة أخالقها ، وح

 . وأعطتها املصداقية والعملية 

عترب القرآن يف احلقيقة أهم تلـك املعطيـات الكـربى التـي ضـمنت للرتبيـة اإلسـالمية  ُ وي
نجاحها يف أداء رسالتها ، واملحافظة عـىل توازهنـا وتوسـطها ومناسـبتها لكـل زمـان ومكـان، 

 .مسريهتا التارخييةووفائها بحاجات اإلنسان بصورة كاملة وشاملة مل تعهدها الرتبية خالل 

فقد كانت مصداقية القرآن الكريم، وضامنه من التحريف، وأنـه كتـاب اهللا الـذي ال يأتيـه 
ً مهـامً يف اعـتامده كمصـدر رئييسـ للرتبيـة اإلسـالمية  الباطل من بني يديه وال من خلفه ، سـببا

 ومكـان ،  وتوجيه حياة الناس وهدايتهم وإرشادهم إىل طريق السـعادة والنجـاة يف كـل زمـان
/  0  1  2  3  4  5  6    7  8  9  :  ;  >   {: قال تعـاىل 

ــال ]  ٩:اإلرساء[ }    =  <  }   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯ {: ، وق
 ]. ٢٠: اجلاثية [

فالقرآن الكريم مأدبة اهللا يف األرض التي ال علم أفضل مما فيه، وال خري أعظـم ممـا حيويـه،  
إن هذا القـرآن . القرآن مأدبة اهللا ؛ فتعلموا من مأدبته ما استطعتمإن هذا  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 



 

 

حبل اهللا والنور والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعـه، ال يزيـع فيسـتعتب، وال 
يعوج فيقوم، وال تنقيض عجائبه، وال خيلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن اهللا يأجركم عـىل تالوتـه 

رواه الـدارمي (  » ولكـن بـألف والم ومـيم "أمل": ت، أما إين ال أقـول بكل حرف عرش حسنا
٢/٥٢٣.( 

وقد وعى املسلمون األولون هذه األمهية الكربى للقرآن الكـريم ، ونظـروا فيـه فوجـدوه 
ً عـن اخلطـأ،  ً لكل زمان ومكـان ، منزهـا شامالً واسع األفق ، كثري العلم ،رباين املصدر، صاحلا

ً لكل املطالب، قاعدة الرتبية والتوجيه لألمـة، ووجهـوا  -عىل مر عصورهم  -فاعتربوه  جامعا
األجيال نحو تالوته وحفظه ، وجعلوه األساس الذي يتعلمه الصغار والكبار، ومنـه ينطلقـون 
جلمع املعارف والعلوم عىل اختالفها، فريتقي مستوى إدراكهم، وتتحسن معـارفهم، وتنضـبط 

 . اراهتم، ويتطور فكرهم والنظر يف الكون من حوهلم سلوكياهتم وأخالقهم ، وتنمو مه
ً  -ولقد كان للقرآن  دوره املهم يف بلورة النظام الرتبـوي ووضـع أسسـه وقواعـده،  -حقا

وبناء املفاهيم األساسية القائمة عىل املزج بني الدين والـدنيا والعلـم والعقيـدة، والتـوازن بـني 
بحاجات البرشـ ومنـافعهم ، واحـرتام اإلنسـان حاجات الروح والعقل واجلسد ،وربط العلم 

، وتنظيم عالقاته  -الفروق الفردية  –وشمولية النظر إليه ، واإلقرار باختالف الطاقات البرشية 
، وتوجيه ثقافته، وتنميـة فكـره، بربه وأرسته ونفسه وجمتمعه والناس من حوله، واحرتام ميوله

تنباط اآليات واألحكام ، واالجتهاد فيام يعـرض وتوسيع آفاقه للنظر يف الكون من حوله ، واس
له من أمور، والقدرة عىل حل مشكالته، ومتييز الصواب مـن اخلطـأ يف اتـزان كامـل ، ومسـرية 

 ) .٢٩١-٢٨٦:هـ١٤٢٠اآلنيس وباقارش،.(حياتية سامية ، وأهداف واضحة
 األجيـالواليوم ليس هناك شـك يف أن القـرآن الكـريم قـد أدى هـذه األدوار مجيعهـا يف 

السابقة ، وأنه ساهم يف رقي البرشية وتقدمها ، وتنمية تفكريها وقوة النظر يف الكون من حوهلا  
واكتشاف أرساره ، ومن ينظر يف تاريخ العلم خالل فرتة ازدهار احلضـارة اإلسـالمية ؛ جيـد أن 

ً وتعلـامً ، وأهنـم مجعـو ا بـني القـرآن سرية وتراجم علامئها قد انطلقت من القرآن الكريم حفظا
وعلوم الدنيا ؛ فسادوا وارتقوا بحضارة اإلنسان ، وكانت أيادهيم بيضاء عىل البرشية بتأثري هـذا 

 ).٢٠٤:م١٩٨٣أمحد ، (القرآن وعامليته وعلميته 
د عىل أمهية  ّ ؤك وال تزال الدراسات إىل اليوم تثبت أثر القرآن وحفظه يف الرتبية والتعليم، وتُ

تنمية كافة املهـارات الرتبويـة والتعليميـة والذهنيـة املختلفـة ؛ كدراسـة  دور القرآن الكريم يف



 

 

أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إىل تنمية مهارات التحصيل التي أشارت إىل ) هـ١٤١١(العريفي 
التي ذكـرت أن ) هـ١٤١٤(اللغوي يف جمال القواعد النحوية لدى التالميذ ، ودراسة السويدي

م يؤدي إىل تنمية مهـارات القـراءة اجلهريـة والكتابـة، و توصـلت حفظ الطالب للقرآن الكري
إىل أن حفـظ التلميـذات للقـرآن الكـريم يـؤدي إىل تنميـة مهـارات ) هـ١٤٢١(دراسة  معلم 

 .االستقبال اللغوي 
وباإلضافة إىل أثر القرآن وحفظه يف تنمية مهارات اللغة وقواعدها وأصوهلا ، والكثري مـن 

واملعرفية والرتبوية ، ونمو األخالق وهتذيبها ، وضبط السـلوك وتوجيهـه ،  املهارات التعليمية
ً قـد سـاهم يف تنميـة التفكـري وتطـويره وحتريـره وضـبطه وتوجيهـه بطريقـة علميـة  فهو أيضا
موضوعية عىل أسس منهجية من التدبر والنظر ، واستخالص اآليات والعـرب واحلكـم ، ونقـد 

 . ول حلل اإلشكاالت العارضة األوضاع ، ووضع األهداف ، والوص
ً تضم الفعـل )  ١٨( وهناك يف القرآن  أو أحـد مشـتقاته ، ومجيعهـا وردت ) فكـر(موضعا

ملكة التفكر ، وتأسيس منهج النظر لصـناعة اإلنسـان وصـياغة تفكـريه وتأهيلـه لغرض إثارة 
 )  . ١٦: هـ١٤٢٧الدغامني ، (للحياة املنهجية العلمية 

 آيـة تـدعو إىل التبرصـ، )  ١٤٨( آية يدعو فيها القـرآن إىل النظـر ، و)  ١٢٩( كام أن هناك 
 آيـة تـدعو إىل التفقـه ، )  ٢٠( آيات تدعو إىل االعتبـار ، و)  ٧( آيات تدعو إىل التدبر، و)  ٤( و
 لتي ورد فيها مشتقات العقـل بالصـيغة الفعليـة هـي اآية تدعو إىل التذكر ، واآليات )  ٢٦٩( و
 ) .٢٤: هـ١٤٢٦رضاء ، اخل(آية )  ٤٩( 

وكل هذا يشري إىل أمهية ودور القرآن الكريم يف توجيه الفكر اإلنسـاين وتنميتـه وصـياغته 
ما أكدته الدراسـات احلديثـة ؛ كدراسـة الثبيتـي بموضوعية قائمة عىل املنهجية العلمية ، وهذا 

فكـري االبتكـاري التي خلصت إىل أمهية حفظ القرآن الكريم يف تنميـة مهـارات الت) هـ١٤٢٤(
التي أشارت إىل أن معلم العلوم الرشعية يستطيع أن ) هـ١٤٢٥(لدى الطالب ، ودراسة البكر 

 . ينمي مهارات التفكري الناقد لدى طالبه 
ً يف تربية املوهوبني واملبـدعني،  –عىل اختالفها  –إن تنمية مهارات التفكري  عد اليوم مطلبا تُ

عد القرآن الك ُ  . در يف تأسيس ملكة الفكر يف الرتبية اإلسالميةريم أهم املصاوي
وبالرغم من وجود عدد من الدراسات التي أثبتت أمهية القرآن يف تنمية مهـارات التفكـري 
ة إىل وجود دراسات متخصصة تربط بني حفظ القرآن ومهـارات  ّ وتطويرها ؛ إال أن احلاجة ماس



 

 

ات التفكري ومراحل التعليم كـل مرحلـة التفكري كل مهارة عىل حدة ، وبني حفظ القرآن ومهار
 ً  . عىل حدة أيضا

ً ألمهية مهـارة التفكـري الناقـد كإحـدى مهـارات التفكـري التـي تسـعى املؤسسـات  ونظرا
، التي حتوي العمليات املتضمنة يف أنامط ) ١٣٣:هـ١٤٢٠املؤمتر العلمي، (التعليمية إىل حتقيقها 

،( العلمي ، والتفكري اإلبداعي التفكري األخرى ؛ كحل املشكالت ، والتفكري : هــ ١٤٢٠كفايف
، فقد تبلورت الفكرة لدى الباحثة بدراسـة أثـر حفـظ القـرآن الكـريم عـىل تنميـة )٤٨ – ٤٧

 ) .اجلوف ( مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
سمت الدراسة إىل قسمني   : وقد قُ

للقرآن الكريم والتفكري الناقـد ، واملرحلـة املتوسـطة التـي يتناول اإلطار النظري : األول 
 . جيري تطبيق الدراسة عليها 

بقت عىل املدارس املتوسطة للبنات بمنطقة : الثاين  يتناول إجراءات الدراسة امليدانية التي طُ
، ويتم من خالله عرض ومناقشة وحتليـل نتـائج الدراسـة، واسـتخالص النتـائج ، ) اجلوف ( 

 .التوصيات واملقرتحات  وتقديم





