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 مستدلص البحح

ىدؼ البحث إلي التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ  
لتنمية ميارات التحدث لدم طالبات المرحمة الثانكية ، كاستخدـ المنيج الكصفي، كالمنيج 
التجريبي، كالتصميـ شبو التجريبي ، كاعتمد البحث عمي أدكات لجمع البيانات ، كتـ تصميـ 

عداد  بطاقة البرنامج الم قترح القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ لتنمية ميارات التحدث ، كا 
 المبلحظة ، كاختبار لقياس التطبيؽ القبمي كالبعدم لدم أداء طالبات الصؼ األكؿ الثانكم .

حيث تـ تطبيؽ تجربة البحث عمي مجمكعة مف طالبات مدرسة أسماء بنت أبي بكر 
( طالبة ، كتـ التطبيؽ في 53ؿ السكيس التعميمية ، كقكاميا )الثانكية بنات بإدارة شما
 :ـ ، كبعد المعالجة اإلحصائية أسفرت نتائج البحث ما يمي9102الفصؿ الدراسي الثاني 

كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم ألداء مجمكعة البحث 
امج القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث بعد دراستيـ لمبرن

 .لصالح القياس البعدم
كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم ألداء مجمكعة البحث 
عمي اختبار ميارات التحدث بعد دراستيـ لمبرنامج القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ لصالح 

 القياس البعدم.
بعض التكصيات ،  كمف أىميا :  تدريب الطبلب عمي ميارات كتكصمت الدراسة إلى 

التحدث كميارات االستماع مف خبلؿ الحكار في القرآف كالسنة، كاالستفادة مف األنشطة 
 .المختمفة كالكسائؿ كالتقنيات في تنمية مياراتي االستماع كالتحدث

  ميارات التحدث -الحكار في القرآف  -الحكار الكممات المفتاحية: 
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The effectiveness of a proposed program based on dialogue in the Holy 

Quran To develop the speaking skills 

of high school students 

Abstract 

The aim of this research is to identify The effectiveness of a proposed 

program based on dialogue in the Noble Qur’an for developing speaking skills 

of high school students. The descriptive approach, the experimental method, 

and the quasi-experimental design were used, and the research relied on tools 

to collect data. The proposed program based on dialogue in the Noble Qur’an 

was designed to develop speaking skills, prepare a note card, and a test to 

measure the pre and post application in the performance of first-grade 

secondary school students. 

Where the research experiment was applied to a group of students of 

Asma bint Abi Bakr Secondary School for Girls in the North Suez Educational 

Administration, consisting of (35) students, and the application was carried out 

in the second semester of 2019 AD, and after statistical treatment, the results of 

the research resulted in the following: 

- The existence of a statistically significant difference between the pre 

and post measurements of the research group’s performance of the speaking 

skills note card after their study of the dialogue-based program in the Holy 

Qur’an in favor of the post measurement. 

- The existence of a statistically significant difference between the pre 

and post measurements of the performance of the research group on the 

speaking skills test after their study of the dialogue-based program in the Holy 

Qur’an in favor of the post measurement. 

The study reached some recommendations, the most important of which 

are: training students in speaking skills and listening skills through dialogue in 

the Qur’an and Sunnah, and making use of various activities, means and 

techniques in developing the skills of listening and speaking. 

  Key Words: dialogue - the Holy Quran- the speaking skills- high school 

students. 
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 أواًل : مصكلة البحح وخطة دراستَا :

 مكدمة البحح ودواعيُ : -أ 

ما مكتكبة،  تعد المغة كسيمة التكاصؿ الرئيسة بيف البشر ، كتككف إما محكية كا 
كلمنكعيف مياراتو الخاصة ، كالتكاصؿ الشفكم يعد مف أكثر أنكاع التكاصؿ انتشاران كاستخدامان 

المغة المنطكقة نحتاج لفني التحدث كاالستماع ، كلتمكف اإلنساف مف بيف الناس ، كلتطكير 
ميارات التحدث كاالستماع أىمية كبيرة في حياتو ، فيستطيع مف خبلليما التعبير عف 
احتياجاتو كفيـ اآلخريف كالتكاصؿ البناء معيـ ، كتعتبر ميارة التحدث فنان يتعامؿ مع العقؿ 

بشكؿ أكبر؛ لرغبة المتحدث في اقناع الطرؼ اآلخر كالتأثير كالعاطفة ، كيركز عمي العاطفة 
 فيو.

كيشغؿ فف التحدث مكانان بارزان بيف فنكف المغة العربية ، ألنو لغة العقؿ المفكر، كالذىف 
الناطؽ كالخياؿ الخصب ، النفس الفاعمة كالقكة القادرة عمي االبتكار كاالبداع ، كما أف 

خريف باإلاافة إلي أف متطمبات الحياة المعاصرة تحتاج إلي اآلالتحدث كسيمة الفرد إلفياـ 
االتصاؿ الشفيي لتبادؿ اآلراء كلقااء المصالح ، سكاء كانت مصالح فردية أك مصالح 
مجتمعية ، ثـ إف انتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة تقتاي التركيز عمي الجانب الشفيي 

 (01ـ ، ص9101كتكظيفو تكظيفان جيدان .) مصطفي رسبلف 
كميارة التحدث ميارة تفاعمية ، تنعكس في الحياة اليكمية لمفرد؛ حيث إف معظـ 

 ( Luoma,2011,pp9-13التكاصؿ اليكمي بيف الناس ىك تكاصؿ شفكم .) 
كتشكؿ ميارة التحدث أىمية كبيرة ، ليس فقط كميارة تكاصؿ يكمية ؛ بؿ إنيا تسيؿ 

 (  Goh,Burns2012,p.1عممية اكتساب المغة .)
متعممي المغة ، كمف خبلليا يتـ كاتقاف ميارة التحدث تيعتبر ىدفان رئيسان لدم غالبية 

الحكـ عمي قدرة المتعمـ ، غير أف متعممي المغة يعانكف مف اعؼ في ىذه الميارة مف 
ميارات النتاج ، كىك ما يعزكه البعض إلي االفتقار إلي األنشطة التكاصمية في مفردات المغة 

ىماؿ ليذه   (IES,2012,p1الميارة .)كا 
كالتحدث يتامف عدة ميارات رئيسة منيا ما ىك متصؿ بالجانب الفكرم كأياان الجانب 
المغكم باإلاافة إلي الجانب الصكتي كالجانب المممحي ، ثـ الجانب التفاعمي ، كلكؿ جانب 

 ( 01ـ ،ص9101مف تمؾ الجكانب ميارات فرعية أخرم.) مصطفي رسبلف 
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كقد أكاحيا  ، التحدث ميارة معقدة كيبرز ذلؾ مف خبلؿ خصائصياكتعتبر ميارة  
(Goh,Burns,2012,p53 : فيما يمي ) 
 .دات أفكار مترابطة حى  ميارة التحدث تتككف مف كى
 .قد يككف مخططان ليا ميسبقان كالمحاارة أك غير مخطط ليا كالمحادثة 
 .تكظؼ كممات أكثر غمكاان مف تمؾ المستخدمة في الكتابة 
 عبارات محددة ككممات لمتردد كمؿء فراغات التحدث . تكظؼ 
 .تتامف التبادلية ؛ أم إف التفاعؿ مشترؾ البناء بيف طرفيف أك أكثر 
  يظير فييا التنكع كاالختبلؼ المذاف يظيراف في أدكار المتحدثيف كغرض التحدث

 كالسياؽ.
 : ( كالتالي Brown,2004,pp142كتتاح ميارات التحدث كما أشار إلييا )  

  تحقيؽ كظائؼ التكاصؿ بناءن عمي المكاقؼ، المشاركيف ، كأىداؼ التكاصؿ ، بصكرة
 مقبكلة.

 .استخداـ أساليب كصيغ مناسبة إليصاؿ المعني كمناسبة لمسياؽ 
  القدرة عمي إيااح العبلقة بيف األحداث كاألشخاص ، كالمشاعر كالمعمكمات كالتعميمات

 كاألمثمة.
 ر لغة الجسد كتعابير الكجو كغيرىا مف أشكاؿ المغة غير المفظية.القدرة عمي تفسي 
  تطكير كاستخداـ مجمكعات مف استراتيجيات التحدث، كالتركيز عمي الكممات كالعبارات

 الرئيسة في المكاكع ، كتفسير معانييا.
كعممية التحدث عممية تمقائية لدم اإلنساف تحدث بسرعة كبفجائية ، كعمي الرغـ   

 (  Bygate,2001,p.16فإنيا تأتي في أربع مراحؿ كىي : )  مف ذلؾ
 Conceptualization:   تكويً الفكزة -0

مف خبلؿ التخطيط العقمي لمحتكم الرسالة التي يرغب المتحدث في إيصاليا لمف 
يسمعو ، كيستقي المتحدث تمؾ األفكار مف خبلؿ الخمفية المعمكماتية حكؿ المكاكع الذم 

 ككذلؾ مف خبلؿ مكقؼ التكاصؿ الحاصؿ.سيتحدث عنو ، 
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 Formulation : أم صياغة الحديث   الصياغة -9
كتعني إيجاد الكممات كالعبارات ؛ الستخداميا في التعبير عف المعني المراد مف قبؿ 

 كترتيبيا ترتيبان سميمان مف حيث القكاعد كالمعني .المتحدث ؛ 
 Articulation:   اللفظ -5

مؿ مفيكمة ؛ كذلؾ إليصاؿ الرسالة يقكـ المتحدث بنطؽ  الكممات كالعبارات في صكرة جي
 أك المعني الذم يىْرغبو.

 Self-monitoring:   املزاقبة الذاتية -4
كتدارؾ األخطاء التي يقع فييا ، سكاء مف حيث  يحصحتيقـك مف خبلليا المتحدث ب     

 لمجمؿ كالعبارات. المفظ أـ الترتيب الخاطئ
الفرد السمككيات المحببة مثؿ احتراـ اآلخريف ، كالثقة في النفس ، كيهكسب التحدث  

، ث ، كالتحدث بكاكح ، كبصكت مسمكعكلو ميارات كثيرة ، منيا : كاع ىدؼ مسبؽ لمتحد
كالنطؽ السميـ لمحركؼ ، كتكظيؼ المفردات المغكية ، كالتقديـ لممكاكع المراد التحدث بو ، 

الجسـ بالشكؿ المناسب ، كالتنكع في استخداـ كاستخداـ تعبيرات الكجو كحركات  
 ( Ediger,Bhaskara2003,p50الجمؿ ما بيف البسيطة كالمركبة كترتيب األفكار.) 

مصطفي ، ـ 9113مف ىنا تتمثؿ عكامؿ االىتماـ بتعميـ التحدث فيما يمي : ) فتحي يكنس 
 ـ ( 9102، عمي مجمي ـ 9101رسبلف 

 مف اركرات التعمـ : حيث إف النسبة العظمي مف  أىمية التحدث داخؿ الفصؿ كاركرة
التفاعؿ المغكم داخؿ فصكؿ الدراسة يتـ مف خبلؿ التحدث ، فالتحدث يمثؿ الجانب الفكرم 

 ف أنشطة التعمـ داخؿ قاعة الدرس.األكبر م
كمف ىنا يتـ تخصيص برامج لتنمية ميارات التحدث امف برامج تعميـ المغة العربية لمراحؿ 

 المختمفة يعد أمران اركريان .التعميـ 
  الثكرة التكنكلكجية في كسائؿ االتصاالت : حيث إف التقدـ في كسائؿ االتصاؿ جعؿ

االعتماد عمي الكممة المنطكقة المنقكلة عبر كسائؿ االتصاؿ يحؿ محؿ االنتقاؿ كالمقاءات 
 المباشرة.

منطكقة لتكصيؿ الرسالة كىذا يتطمب زيادة قدرة المتعمميف عمي التكظيؼ الجيد لمكممة ال
 المطمكبة.
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  اتجاه معظـ شعكب العالـ إلي الديمقراطية : حيث إف ىذا االتجاه المتزايد نحك الديمقراطية
يمقي عمي برامج تعميـ المغة العربية في المؤسسات التعميمية في المجتمع المعاصر 

 مسئكلية تنمية قدرة الدارسيف عمي التكاصؿ الفعاؿ مع اآلخريف .
 ية اإلسبلـ بالكممة المنطكقة : حيث إف اإلسبلـ بيف خطكرة الكممة ، كأنيا إذا عنا

استخدمت في غير مكاعيا تؤدم بصاحبيا إلي اليبلؾ ككاع اإلسبلـ معايير لمكمـ 
الطيب كآداب الحكار ، كىك ما يعنى أف تنمية ميارات التحدث مف خبلؿ برامج تعميـ 

 معتقداتو.العربية  أمر تفراو ثقافة المجتمع ك 
ماع كالقراءة ( كميارات النتاج كتصنؼ ميارات المغة بميارات االستقباؿ ) االست

 التحدث كالكتابة (.)
كيرم كثير مف الباحثيف أف غالبية الدارسيف عمي الرغـ مف نجاحيـ في االختبارات ، 

نكف فإنيـ يعانكف مف اعؼ ، خصكصان في ميارات النتاج ) التحدث كالكتابة ( ؛ حيث يعا
مف صعكبة إيجاد العبارات كالكممات المناسبة لمتعبير عف أفكارىـ ، األمر الذم يتطمب إيجاد 

 (  Minfang 2009,p,26 الطرؽ المناسبة التي تساعدىـ عمي ذلؾ.   ) 
فالحكار يعد شكؿ مف أشكاؿ تبلقح العقكؿ ؛ مما البد معو أف ينتج أفكاران جديدة ، 

عف بعض أطراؼ الحكار ، كيغرس ما يريد غرسو مف مبادئ كيقدـ معمكمات كانت غائبة 
كقيـ ، أك يصحح مفاىيـ خاطئة ، أك يقتمع باطبلن دكف عناء كبير كدكف أف يشعر الطرؼ 
اآلخر أنيا مفركاة عميو كدكف أف يجد صعكبة في تمقييا كاالقتناع بيا .) عفاؼ عطية 

 (04ـ،ص9101
رم ، كمحكر التقدـ الحاارم كالمادم ، كمتي كيمثؿ الحكار مادة التقدـ العقمي كالفك 

ما فقد اإلنساف القدرة كالرغبة عمي الحكار تخمؼ عف ركب التطكر بيف األمـ كالشعكب ، 
فالحكار تكاصؿ مع الذات في بدء انطبلقيا إلي اليمـ العالية كاتصاؿ مع اآلخر القريب 

محمد الياشمي التنافس كالتميز.) لبلنتقاء كاالختيار كامتداد مع اآلخر البعيد في التبادؿ ك 
 (29ـ ،ص9114

كالقرآف الكريـ جاء كامبلن شامبلن يحاكر عقؿ اإلنساف ككجدانو مف النشأة األكلي ،  
لي انغماسو في ىمكـ الحياة الدنيا، كانشغالو بالمكت كنعيـ الجنة ، أك  كىبكطو مف الجنة ، كا 

 عذاب النار.
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مكف لمعقؿ أف يرفاو ، ألف ا فطر عقؿ كالحكار ىك المنيج السميـ الذم ال ي 
 (22ـ، ص9100اإلنساف عمي التمييز بيف الخطأ كالصكاب ، كالشر كالخير. ) سعيد منتاؽ 

 : كقد كرد الحكار في القرآف الكريـ بالمعني المشار أعبله في ثبلثة مكااع كىي 
اًحًبوً  ﴿قاؿ تعالي :   كىافى لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى اًكريهي أىنىا أىْكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا  كى ﴾ كىىيكى ييحى
 (   54الكيؼ )
مىقىؾى ًمف تيرىابو ثيَـّ ًمف نُّْطفىةو ﴿  :قاؿ تعالي   اًكريهي أىكىفىْرتى ًبالًَّذم خى اًحبيوي كىىيكى ييحى قىاؿى لىوي صى

بلن   (51الكيؼ ) ﴾ ثيَـّ سىكَّاؾى رىجي
اًدليؾى قىْد  ﴿ قاؿ تعالي :  ْكًجيىا ًفي سىًمعى المَّوي قىْكؿى الًَّتي تيجى تىْشتىًكي ًإلىى المًَّو كىالمَّوي  زى كى

رىكيمىا ًإفَّ المَّوى سىًميعه بىًصيره  اكي  0آية ، المجادلة  ﴾يىْسمىعي تىحى
 مصكلة البحح :  -ب

ميارات المغة العربية بكجو عاـ ، في تتحدد مشكمة البحث في اعؼ مستكم الطبلب  
كلمتصدم ليذه المشكمة يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف كميارات التحدث بكجو خاص ، 

 السؤاؿ الرئيس التالي :
  كيؼ يمكف تنمية ميارات التحدث مف خبلؿ برنامج مقترح قائـ عمي الحكار في القرآف لدم

 المرحمة الثانكية ؟ طالبات
 ؤاؿ الرئيس األسئمة التالية :كيتفرع مف ىذا الس 
 المرحمة الثانكية التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ  اتبما ميارات التحدث المناسبة لطال

 البرنامج ؟
 قرآف لتنمية ميارات التحدث لدم طالباتما صكرة برنامج مقترح قائـ عمي الحكار في ال 

 المرحمة الثانكية؟
  ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي الحكار في القرآف لتنمية ميارات التحدث لدم

 المرحمة الثانكية؟ طالبات
 حدود البحح : -دـ 

 : قتصر البحث الحالي عمي ما يميي
 .الكريـ الحكار في القرآفتتامف مكاكعات  -0
 المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم.ميارات التحدث  -9
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بيا تككف الطالبات لدييف القدرة  حيث بداية المرحمة الثانكيةالثانكم العاـ  األكؿالصؼ  -5
 .عمى الحكار كاإلقناع

طالبات مف مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانكية بنات التابعة إلدارة شماؿ السكيس  -4
 التعميمية.

 ـ.9102الفصؿ الدراسي الثاني عاـ  -3
 أٍداف البحح : -د

 : يستيدؼ البحث الحالي ما يمي 
  التعرؼ عمي فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي الحكار في القرآف لتنمية ميارات

 المرحمة الثانكية. طالباتالتحدث لدم 
 ميَر البحح : -ٍـ 

يتمثؿ منيج البحث الحالي في الخطكات كاالجراءات البحثية كالمنيجية التي  
المنيج الكصفي، كالمنيج شبو استخدمت في ىذه الدراسة، كلذلؾ جمع البحث الحالي بيف 

التجريبي، حيث تـ االستعانة بالمنيج الكصفي في الدراسة النظرية أما المنيج شبو التجريبي 
فقد تمثؿ في اختيار مجمكعة البحث كتطبيؽ األدكات قبميان كبعديان كالكشؼ عف الفركؽ 

ظيار النتائج.  اإلحصائية كا 
 أٍنية البحح : -و

 : كبلن مف ث يمكف أف يفيد ىذا البح 
يمد ىذا البحث مخططي مناىج المغة العربية كمطكرييا : يا يالمناىج كمطكر  يمخطط -

بقائمة ميارات التحدث ، كتساعدىـ في بناء مناىج لتعميـ ميارات التحدث مف خبلؿ 
 الحكار في القرآف .مكاكعات برنامج قائـ عمي 

مية ميارات نالحكار في القرآف لت تتامف: يمد البحث المعمميف بمكاكعات  يفالمعمم -
 الصؼ األكؿ الثانكم. طالباتالتحدث لدل 

: يؤدم ىذا البحث إلي تنمية ميارات التحدث لدم المتعمميف كما يتـ إكسابيـ  يفالمتعمم -
 الحكار في القرآف . تتامفبمكاكعات 

الحكار : يفتح البحث الطريؽ أماـ دراسات أخرم في مجاؿ التحدث قائمة عمي  يفالباحث -
 في القرآف.
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 تتامفميداف تعميـ المغة العربية : يمد البحث الميداف برؤية جديدة مف خبلؿ مكاكعات  -
 الصؼ األكؿ الثانكم. طالباتالحكار في القرآف لتنمية ميارات التحدث لدم 

 الصؼ األكؿ الثانكم في ميارات التحدث . طالباتاالرتقاء بمستكم أداء  -
 .إعداد قائمة بميارات التحدث المناسبة لمطبلب يمكف أف يسترشد بيما  -
يستفاد مف نتائج ىذا البحث في كاع دكرات تدريبية لتدريب الطبلب عمي ميارات التحدث  -

 الجيد لتحسيف أدائيـ المغكم. 
 أدوات البحح : -س

 الحكارتتامف مكاكعات بقائمة  -قائمة ميارات التحدث   -أدكات جمع البيانات :    - أ
 .الكريـ القرآف في

 اختبار ميارات التحدث. –  تحدث .بطاقة مبلحظة ال   -   أدكات القياس  : - ب
 مصطلحات البحح : -ح 

امج بأنو المخطط العاـ الذم يكاع في كقت سابؽ عمي البرنامج : يعرؼ البرن 
يجب أف يكتسبيا  عمميتي التعميـ كالتدريس ، كيتامف الخبرات كاإلجراءات التعميمية التي

المتعمـ خبلؿ مدة معينة لتحقيؽ أىداؼ محددة، كما يتامف الخبرات التعميمية التي يجب أف 
يكتسبيا المتعمـ مرتبة ترتيبان يتمشى مع سنكات نمكىـ كحاجاتيـ كمطالبيـ الخاصة ) أحمد 

 (52ـ ، ص9115المقاني ،عمي الجمؿ 
ت كاإلجراءات المنظمة القائمة عمي كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو مجمكعة الخطكا 

 الحكار في القرآف الكريـ لتنمية ميارات التحدث لدم طالبات المرحمة الثانكية.
(  بأنو كؿ 912ـ ، ص 9111عرفو عبد الرحمف النحبلكم ) :في القرآف  الحكار 

نداء أك خطاب أك سؤاؿ يكجيو القرآف ، أك تحكيو مكجيان إلي مناد أك مخاطب أك مخاطبيف ، 
حكؿ أمر ىاـ ، بقصد تكجيييـ أك تكجيو اىتماميـ أك إلي تحقيؽ ىدؼ معيف أك القياـ 

 .تعبدم بسمكؾ فكرم أك اعتقادم أك اجتماعي أك أخبلقي أك
 وتتبين الباحجة ٍذا التعزيف .

( بأنيا عممية  910،صـ 9112) محمد أبك خميؿ  عرفيا ميارات التحدث : 
تتامف القدرة عمي استعماؿ المغة استعماال صحيحان في المكاقؼ كيتمثؿ ىذا األداء في ) 
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ات المناسبة األداء الصكتي الصحيح ، كالتعبير الممحمي ، كترتيب األفكار ، كاستخداـ الكمم
 لممكاكع ( 

( بأنيا : مجمكعة 991ص ، ـ9101ا )كمعتز عبد ، أميف صفية يا تعرف 
مترابطة مف الميارات النكعية التي تعكس في مجمميا قدرة الفرد عمي استخداـ الكبلـ 
كاإلشارات غير المفظية المصاحبة لو بطريقة إيجابية كىادفة لمتأثير في المستمع لتحقيؽ 

 معينة.أىداؼ 
قدرة المتعمـ عمي تحديد كتنظيـ  أفكاره كمشاعره ، كالقدرة  بأنيا:  كتعرؼ إجرائيان  

عمي نقميا بمغة شفيية صحيحة ، كأداء صكتي معبر قادر عمي التكاصؿ كالتأثير في اآلخريف 
 لدم طبلب الصؼ األكؿ الثانكم.

 :وإدزاءاتُ خطوات البحح  -ط 

 :سار البحث كفؽ الخطكات اآلتية  
 الصؼ األكؿ الثانكم مف خبلؿ : الباتتحديد قائمة بميارات التحدث المناسبة لط -0

 االطبلع عمي كتب المغة العربية في المرحمة الثانكية . -
 االطبلع عمي البحكث كالدراسات السابقة المرتبطة بمكاكع البحث. -
 االطبلع عمي األدبيات المتعمقة بمتغيرات البحث . -
 المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية كطرؽ تدريسيا.تعرؼ آراء بعض  -
 حكار في القرآف الكريـ.ال التي تتامفمكاكعات بالإعداد قائمة  -9
إعداد البرنامج المقترح القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ  لتنمية ميارات التحدث  -5

 الصؼ األكؿ الثانكم. الباتلط
 . لميارات التحدث إعداد بطاقة المبلحظة -4
 اختبار لميارات التحدث إعداد -3
 اختيار مجمكعة البحث. -2
جراءات تطبيؽ البرنامج. -1  القياـ بخطكات كا 
 المعالجة اإلحصائية. -1
 عرض النتائج كتفسيرىا. -2
 تقديـ التكصيات كالمقترحات.ػ  01
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 طار اليظزي والدراسات السابكة :: اإلىيًا ثا

، كالمحكر الثاني كيتامف الحديث عف المحاكر التالية : المحكر األكؿ التحدث  
 . في القرآف الكريـ الحكار

 كيمكف تناكؿ ذلؾ تفصيبل كما يمي : 
 : التحدخ :احملور األول 

عكامؿ  –أىمية التحدث  –أىداؼ تدريس التحدث  –كيتامف ذلؾ : مفيـك التحدث 
 معكقات االتصاؿ بصفة عامة . –ميارات التحدث  –النجاح في التحدث 

 كيمكف تناكؿ ذلؾ تفصيبل فيما يمي : 
 ـ مفَوو التحدخ :  1

يأتي التحدث في الترتيب الثاني بعد االستماع كىك فف مف فنكف المغة األربعة ،   
كىك ميارة لغكية تظير مبكرا في حياة الطفؿ كال تسبؽ إال باالستماع فقط ، كىك محدد بالثركة 

 تماع أكال ثـ مف خبلؿ القراءة بعد أف يتعمميا .المفظية التي تعمميا الطفؿ مف خبلؿ االس
كيعرؼ التحدث بأنو الكبلـ المنطكؽ الذم يعبر بو المتكمـ عما في نفسو مف خكاطر 
، كما يدخر بو عقمو مف رأم أك فكر ، كما يريد أف يزكده بو غيره مف معمكمات ، فابلن عف 

 (40ـ ،ص9112،كآخركف الصحة في التعبير كالسبلمة في األداء. ) محمد جمؿ 
مف أىـ ألكاف النشاط المغكم في حياة الطبلب ، فعف طريؽ الكبلـ لكف التحدث ك 

يتصؿ الطبلب بغيرىـ ممف حكليـ، فيعبركف عف حاجاتيـ كمطالبيـ، كينقمكف إلييـ 
انفعاالتيـ كمشاعرىـ كأفكارىـ، لكف ليس كؿ الكبلـ يصمح ألداء ىذه المياـ ، بؿ البد مف 

كال يمكف أف تتكافر ىذه ة شركط في نكع الكبلـ الذم يستخدمو الطبلب في حديثيـ، تكافر عد
الشركط إال بنكع مف التعميـ المقصكد المنظـ، الذم يكفؿ ليؤالء الطبلب تمكنيـ مف فف 

 (041،صكآخركف ـ 9112الكبلـ. ) عمي سعد 
ذا مف كما يعرؼ التحدث بأنو فف نقؿ المعمكمات مف شخص آلخر بحيث يقع كؿ ى

 (01ـ ،ص 9101المستمع مكقع القبكؿ كالتفاعؿ. ) مصطفي رسبلف 
كيعرؼ بأنو : قدرة المتعمـ عمي نقؿ المعمكمات كالمشاعر إلي اآلخريف بطبلقة فابلن 

 (011ـ، ص9104) أحمد صبلح  عف الصحة في التعبير كالسبلمة في األداء.
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، كاستعماؿ المغة ، كاألداء كيعرؼ التحدث بأنو عمميات تتامف القدرة عمي التفكير 
الصكتي ، كالتعبير الممحمي ، كىك نظاـ فردم متعمـ، كأداء يحدث في اطار اجتماعي ، 

 (11ـ، ص9104كيتطمب التمكف مف ميارات محددة. ) عبد الحميد زىرم 
 التحدخ : تدريس ـ أٍداف 2

كالتحدث بيا ، كأف كيعد اليدؼ الرئيس مف تعميـ المغة العربية ىك التمكف مف الكبلـ 
تدريب المتعمميف عمي التعبير كالحديث السميـ مف أىـ األغراض في تعميـ المغة ؛ كي يتمكف 
المتعمـ مف التحدث بكؿ سيكلة كيسر، كيستخدـ التكايحات كالتفسير، كينتقؿ مف فكرة إلي 

 أخرم ، كيمكف صكتو حسب المكقؼ ، كيرتب األفكار.
( أف ىذا المتعمـ ال يمكف إيجاده إال مف خبلؿ 11ـ، ص0222كيذكر) فتحي يكنس 

 .عممية تعمـ منظمة تتـ مف خبلؿ مكاقؼ التحدث المخططة
) سمير ركحي ، محمد جمؿ التحدث في النقاط التالية : تدريس تتاح أىداؼ ك 
 ـ (9101، سالـ عطية ـ 9114

 إقدار المتعمميف عمي التعبير عف أنفسيـ في مختمؼ األحكاؿ. -
 المتعمميف عمي إجادة النطؽ، كطبلقة المساف ، كتمثيؿ المعني.تعكيد  -
 تمريف المتعمميف عمي االرتجاؿ ، كالتدقيؽ في الحديث المتصؿ األطراؼ. -
 لزمبلئو في المدرسة كخارجيا.جيتو اتنمية الثقة بالنفس لدم المتعمـ مف خبلؿ مك  -
 أك المجمجة. التغمب عمي بعض العيكب النفسية التي قد تصيب المتعمـ بالخجؿ -
 تعكيد المتعمميف التفكير المنطقي كترتيب األفكار كربطيا ببعايا ببعض. -
 تخميص لغة المتعمميف مف األخطاء الشائعة المتكاترة. -

أما عف المرحمة الثانكية فقد حددت األىداؼ التالية لمتعبير بصفة عامة ) الشفكم 
 (41ـ ، ص9102كالتعميـ ، ) كزارة التربية :        كالكتابي ( كما يمي 

 أف ينتقي ألفاظان لمداللة عمي المعاني التي ترد في أثناء التعبير. -
 أف يصكغ الكبلـ في عبارات صحيحة تدؿ عمي االلتزاـ بقكاعد المغة. -
أف يعبر تعبيران صحيحان عف أحاسيسو كمشاعره كأفكاره في أسمكب كااح كراؽو كمؤثر  -

 فيو التخيؿ كاإلبداع.
 ي أفكار مترابطة متدرجة كااحة كمرتبة كمنظمة ؛ لتعطي كبلن متكامبلن.أف يعبر ف -
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 أف يستخدـ أدكات الربط بدقة ، بحيث تعبر عف المعاني المنشكدة. -
 أف يمخص مكاكعان قرأه بحيث يسيطر عمي أفكاره األساسية. -
 أف ييعد الكممات االفتتاحية كالختامية في مناسبات مختمفة. -
 ف االنفعاالت التي تكمف كراء أحاديثو.أف يتنكع صكتو ليعبر ع -

 ـ أٍنية التحدخ : 3 

ـ ، شحاتو السماف 9113تتاح أىمية التحدث في النقاط التالية : )فتحي يكنس 
 ـ(9101ـ، مصطفي رسبلف 9113

 يعد التحدث كسيمة لمتعبير عف النفس ،كتقميؿ االاطراب . -
 مف أىـ كسائؿ الدراسة، مف خبلؿ المناقشة كالفيـ. -
دارة شئكف حياتو. -  كسيمة لمتعامؿ مع أفراد المجتمع كا 
 تقريب كجيات النظر المختمفة. -
 .كسيمة إلفياـ اآلخريف -
 يمثؿ فرصة لمطالب إلبراز ما لديو مف ميارات كشرح كتكايح . -
يعد التحدث نشاط لغكم تظير مف خبللو ثقافة الفرد ، كمدم اطبلعو، كفكره، كناجو  -

 العقمي.
 ( أىمية التحدث مف خبلؿ العكامؿ التالية :30ـ ،ص9115كما حدد ) محمد فاؿ ا 

أنو أداة االتصاؿ السريع بيف األفراد كالنجاح فيو يحقؽ كثيران مف األغراض في شتي  -
 مياديف الحياة.

أصبح االعتماد اليـك أكثر عمي الكممة المنطكقة ككسيمة لبلتصاؿ كنقؿ األخبار ، مما  -
 انتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ ، كالمذياع، كالتمفاز إلخ.ساعد عمي 

كثرة المناقشات الجماعية بيدؼ الكصكؿ إلي حؿ كىذا يتطمب مف الفرد أف يككف قادران  -
 عمي تقديـ فكره لآلخريف.

كيعتمد النجاح في ميارة التحدث عمي التكظيؼ الصحيح لممفردات كالقكاعد كاألنماط 
اقؼ الحديث المختمفة ، ىذه المفردات كالقكاعد كاألنماط المغكية ، غالبان تككف المغكية ، في مك 

 مكجكدة في ذاكرة المتعمـ ، كيتـ استرجاعيا فكران عند الحاجة .
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كيجب أف يككف المتحدث عمي كعي بالمكاقؼ كاألنكاع المختمفة التي تتطمب أنكاعان 
تمؾ التي تتطمب تقديـ معمكمة ما.) محددة مف الحديث؛ فالمحادثة التفاعمية تختمؼ عف 

Luoma,2011,pp9-13 ) 
ـ ( 0222ـ ، ك جاسـ حسكف ، حسف جعفر 9114كذكر كؿ مف ) حسف شحاتو ، 

، ي استخداـ المغة العربية الصحيحةتعميـ ميارات التحدث تستيدؼ تعكيد ألسنة الطبلب عمأف 
كتعميميـ كيفية التعبير الصحيح عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ بأسمكب لغكم كااح كمؤثر 
بداعي ، كتعميميـ الحرية كاالستقبللية في التفكير بعيدان عف التبعية العمياء ، ككذلؾ  كا 
تعميميـ كيفية كصؼ األحداث كالظكاىر كاالقناع كسرد الحجج كالبراىيف كتشجيعيـ لمتغمب 

 .لة االجتماعية كالمشاركة في األنشطة الجماعية عمي الخجؿ كالعز 
 ـ األسس والكواعد اليت تزاعي عيد تعليه مَارات التحدخ :4

كمف أىـ األسس كالقكاعد العامة التي يجب مراعاتيا عند تعميـ الطبلب ميارات 
ك جاسـ حسكف ، حسف ـ ، 9114ك رشدم طعيمو ـ ، 9114التحدث ) حسف شحاتو ، 

 :ـ ( 0222جعفر 
 . تكفير البيئة المناسبة التي يشيع فييا جك مف الحرية 
  تزكيد الطبلب بثركة لغكية كافية تمكنيـ مف التعبير عف أفكارىـ كآرائيـ بمغة سميمة

 كااحة خالية مف األخطاء.
 .تخصيص كقت كاؼو امف المقرر يكفر لميارة التحدث حقيا في عممية التعميـ كالتعمـ 
 لتحدث بما يتناسب مع ميكؿ كاىتمامات الطبلب.العناية باختيار مكاكعات ا 
  تكعية األساتذة بأىمية ميارة التحدث كدكرىا في الحياة االجتماعية ككؿ كفي العممية

 التعميمية عمي كجو الخصكص.
  ؽ في الحديث كاالسترساؿ دكف تمكؤتكافر مخزكف لغكم لدم الطالب ليمكنو مف االنطبل. 
  أنشطة المحادثة دكف الخكؼ مف اإلخفاؽ عند الحديث .رغبة الطبلب في المشاركة في 
 .ادراؾ المعمـ لخصائص النمك المغكم لمطبلب 
  إلماـ المعمـ بمداخؿ كطرؽ تدريس كتقكيـ ميارة التحدث كسبؿ تنميتيا مف خبلؿ برامج

 تدريبية تمكنيـ مف تدريس ميارة التحدث بأسمكب فعاؿ.
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( الخطكات التي تتـ مف 019ص ـ ،9115عبد اليادم كآخركف نبيؿ كأكاح ) 
 خبلليا عممية التحدث :

االستثارة : فقبؿ أف يتحدث المتحدث أك يتكمـ بأم كبلـ ، البد مف أف يستثار، كالمثير  - أ
إما أف يككف خارجيان ، أك انفعاالن داخميان ، كالذم يتحدث دكف مثير يككف إما مجنكنان، أك 

 نائمان.
كي يتكمـ ، أك يكجد لديو الدافع لمكبلـ، يبدأ في التفكير : بعد أف يستثار اإلنساف  - ب

التفكير فيما سيقكؿ، فيجمع األفكار كيرتبيا، كاإلنساف الذم يتكمـ دكف أف يعطي نفسو 
الكقت الكافي لمتفكير فيما سيقكؿ، غالبان ما يككف كبلمو خاليان مف المعني، غير منظـ، 

 ستماع إليو.كقد يككف ىذا مف دكاعي انصراؼ الناس عنو، كعدـ اال
جػ ػ صياغة األلفاظ : بعد استثارة اإلنساف كييدفع إلي الكبلـ ، كيفكر فيما سيقكؿ يبدأ 
في انتقاء الرمكز ) األلفاظ كالعبارات كالتراكيب( ؛ ألف األلفاظ قكالب لممعاني ، كاختيار 

ألفاظ أيسئ المفظ المناسب لممعني يكصؿ المعني لمسامع مف أقرب طريؽ ، ككـ مف 
 يميا؛ ألنيا لـ تؤد المعني بطريقة صحيحة.ف

دػ النطؽ : في ىذه المرحمة ال يكفي أف يككف لدم المتكمـ دافع الكبلـ ، كأف يفكر كيرتب 
أفكاره، كينتقي األلفاظ كالعبارات بما يتناسب مع ىذه األفكار، كيتناسب مع نكعية 

، فبل بد مف أف ينطؽ، المستمعيف ، فيذه كميا عمميات داخمية، أم تحدث داخؿ الفرد 
فبالنطؽ السميـ تتـ عممية الكبلـ، كالنطؽ ىك المظير الخارجي لعممية الكبلـ، فالمستمع 

 ال يرم مف عممية الكبلـ إال ىذا المظير الخارجي ليا.
مف ىنا يجب أف يككف النطؽ سميمان كااحان خاليان مف األخطاء، ألف المفظ إذا خرج 

 مف المساف يؤخذ عمي صاحبو.
 : ( إلي ميارات التحدث فيما يمي Brown2004,pp142-143كما أشار )

 . القدرة عمي التفريؽ بيف أصكات المغة 
 . إنتاج كتؿ مف الكممات بأطكاؿ مختمفة 
 .مؿ  إنتاج أنماط مف التنغيـ كالنبرات الصحيحة في الكممات كالجي
 .مؿ  إنتاج أشكاؿ مصغرة )مختصرة( مف الكممات كالجي
  مناسب مف الكممات لتحقيؽ أغراض التحدث.استخداـ عدد 
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 . الطبلقة في الحديث بمستكيات مختمفة 
 .المراقبة كالتقييـ الذاتي لمنتاج الشفكم كتكايح المعني المراد 
  استخداـ أجزاء الكبلـ المختمفة ، كاألسماء كاألفعاؿ، كاألنظمة المغكية ، كالزمف المناسب

 كالجمع.
  اصبلن صحيحان .إنتاج عبارات مناسبة تيشكؿ تك 
 .التعبير عف معنى محدد بأشكاؿ نحكية مختمفة 

كلقد تكصمت بعض الدراسات التي تناكلت األداء الشفاىي إلي مجمكعة مف ميارات 
( ، ك ) 23ـ ، ص9105( ، ك ) سحر فؤاد 43ـ، ص9109أميرة عبدالعظيـ )   التحدث

، ك) حسف عمراف ( 11ـ ، ص9103( ، ك )مرفت البرادعي 41ـ ، ص9104أحمد صبلح 
( ، ك ) حسيف المستريحي 12ـ ، ص9101، ك ) سيتي سمكم ( 29ـ ، ص9102
 كما يمي : ، كيمكف عرض بعض ىذه الميارات (010ـ، ص9102

 التحدث بكاكح كبصكت مسمكع . -
 أف يككف لمحديث ىدؼ مسبؽ . -
 يبدأ الحديث بمقدمة . -
 يستخدـ المتحدث تعبيرات الكجو كحركات الجسـ. -
 تككيف الجمؿ التامة ، كترتيب األفكار ، كالنطؽ السميـ . -
استخداـ اإلشارات كااليماءات كالحركات غير المفظية استخدامان معبران عما يريد تكصيمو مف  -

 أفكار.
القدرة عمي عرض فكرتو بطريقة مرتبة تنتقؿ مف البسيط إلي المركب كمف المجمؿ إلي  -

 المفصؿ.
 كطبلقة.طرح األسئمة بسيكلة  -
 القدرة عمي استخداـ األدلة كاالستشياد. -
 طبلقة المساف كسرعة الخاطر كالقدرة عمي االرتجاؿ. -
 سعة الثقافة كاالطبلع كثراء المعجـ المغكم. -
 صحة الميارات النحكية كالاكابط المغكية األخرل. -
 امتبلؾ القدرة عمي التأثير كاإلقناع. -
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 كانخفااان.تمكيف األداء الصكتي عمكان  -
 امتبلؾ السمات الفنية مف محسنات بديع .   -
 يستخدـ كممات جديدة تعبر عف أفكاره كآرائو تعبيران كااحان. -
 يتحدث بطبقات صكتية مختمفة. -
 يتحدث في ثقة دكف خكؼ أك تردد. -
 ربط األفكار الفرعية باألفكار الرئيسة. -
 قراءة ردكد أفعاؿ مستمعيو. -
 ات المناسبة في مكاقؼ التكاصؿ .انتقاء المفرد -
 التنكيع في الصكت حسب االنفعاالت . -
 التكاصؿ بصريان مع المستمعيف في أثناء الحديث. -
 تككف الحركات معبرة في أثناء الحديث. -
 اإلجابة عف األسئمة التي تكجو إليو إجابة صحيحة نصيب اليدؼ مف إلقاء السؤاؿ. -
كتحديد أدكار األعااء المشتركيف فييا كاستخبلص النتائج  إدارة مناقشة في مكاكع معيف -

 مف بيف اآلراء التي يطرحيا األعااء.
( أف مف أفاؿ   Mustafa,2002,p141&Ur,2002,p120مف )  ؿكأكاح ك

،   Dialoguesاألنشطة لتشجيع الطبلب عمي ممارسة التحدث الحكارات كالمناقشات 
، كالتي يجب أف تتميز بعدة   Roleplayدكار ، كتمثيؿ األ  Gamesكاأللعاب المغكية 
 خصائص منيا :

  أف يتحدث الطبلب كثيران : بحيث أال يستأثر المعمـ بالحديث ، كأف يترؾ الفرصة لمطبلب
 ليتحدثكا بأنفسيـ ألكبر قدر ممكف مف الكقت .

  ميارات مشاركة جميع الطبلب : بحيث أال تقتصر المشاركة في األنشطة الخاصة بتنمية
 التحدث عمي عدد مف الطبلب دكف غيرىـ.

  أف تككف األنشطة متنكعة ترفع الدافعية لممشاركة : بحيث يشارؾ الطبلب في تحقيؽ
 اليدؼ النيائي مف النشاط ؛ مما يحقؽ ليـ الرغبة في الحديث.

  مراعاة مستكم الطبلب : يستخدـ الطبلب لغة مفيكمة بينيـ ، كال بأس يتعمـ تعبيرات
 جديدة.
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  الطبلب عمي استخداـ المغة الصحيحة في حكاراتيـ.حث 
  اعطاء تعميمات كااحة قبؿ بدء النشاط ، كيجب أف تككف كمية الميدخبلت المغكية أكبر

 بكثير مما ييتكقع مف الطالب في ميارة التحدث.
 .مبلحظة المعمـ استخداـ الطبلب لمغة الصحيحة عند البدء في تنفيذ أنشطة التحدث 
 اح الطبلب في تنفيذ األنشطة كتقدير ما يقكمكف بو، بغض النظر عف تشجيع كمدح نج

 الدقة في نتاجيـ الشفكم.
( أنو مف خبلؿ متابعة المعمـ ألداء طبلبو ، فإنو قد  Brown2000,p293 كيرم ) 

يفاؿ تأخير تصحيح األخطاء ؛ حتي ال تؤثر عمي انسيابية األداء ، إال إذا حدثت أخطاء 
راؼ الميمة عف ىدفيا الرئيس ، كمف الممكف أف يصحح المعمـ األخطاء مؤثرة تؤدم إلي انح

بطريقة مباشرة أك بطريقة غير مباشرة ، كما أف التصحيح قد يقكـ بو المعمـ أك طالب آخر ، 
 أك الطالب نفسو الذم كقع في الخطأ.

 :احلوار يف الكزآٌ :  احملور الجاىي

أىداؼ الحكار ػ أىمية الحكار ػ معكقات ػ  في القرآف  كيتامف ذلؾ :  ػ مفيكـ الحكار
 كيمكف تفصيؿ ذلؾ فيما يمي : الحكار ػ أنكاع الحكار ػ نماذج مف الحكار في القرآف  .

 :يف الكزآٌ  مفَوو احلوارـ   1 

لي الشيء ،  ػ  يعرؼ   الحكار لغة : جاء في لساف العرب : الحكري : الرجكع عف الشيء كا 
ليو ، كفي الحديث : ) مىْف  الشيءحار إلي  ؤكران : رجع عنو كا  كعنوي حكران كمحاران كمحارةن كحي

، خطيبدىعا رجبلن بالكفر كليس كذلؾ حار عميو(؛ أم رجع إليو ما نيسب إليو .)محمد عبدا ال
 (54ـ ، ص0213كلي الديف ، التبريزم 

ْكر ، بفتح فسككف ، كىك الرجكع ، قاؿ ابف منظكر :  أصؿ الحكر  كىي مف الحى
الرجكع إلي النقيض ..كىـ يتحاكركف أم يتراجعكف الكبلـ ، كالمحاكرة مراجعة الكبلـ في 

 المخاطبة ..
 (912ىػ ، ص0404كالمحاكرة : المجاكبة كالتحاكر التجاكب .) ابف منظكر  

كأطمؽ صاحب كتاب الطراز عمي جنس الحكار : " الترجيع في المحاكرة " كالترجيع تفعيؿ مف 
قكلؾ : رجعت الشيء ، إذا رددتو ، كيقاؿ لمسماء ذات الرجع ؛ ألف المطر يتردد في نزكلو 

 (030ص ، د.ت منيا .) يحيي العمكم ، 
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ـ ، 0221ف المناكم العابدي فالمحاكرة كالحكار: أم الميكارىدة في الكبلـ  ) زيف
 (011ص د. ت ، ، كالمراجعة في المخاطبة )مرتاي الزبيدم ، (042ص

: مناقشة بيف طرفيف أك أطراؼ ، يقصد بيا تصحيح كبلـ ، اك  ػ كيعرؼ اصطبلحا 
ثبات حؽ ، كدفع شبية ، كرد الفاسد مف القكؿ كالرأم . )صالح عبدا  إظيار حجة ، كا 

 (909ـ ، ص0222حميد 
مف الحديث بيف شخصيف أك فريقيف  ، يتـ فيو تداكؿ الكبلـ بينيما بطريقة ىك نكع 

متكافئة فبل يستأثر بو أحدىما دكف اآلخر كتغمب عميو اليدكء كالبعد عف الخصكمة كالتعصب 
 (932ـ ، ص 9105.) صبلح الديف محمد 

ف كيعرفو عبد الستار الييتي  بأنو : أسمكب يجرم بيف طرفيف ، يسكؽ كؿ منيما م
الحديث ما يراه كيقتنع بو ، كيراجع الطرؼ اآلخر في منطقو كفكره قاصدان بياف الحقائؽ 

 (41ـ، ص9114كتقريرىا مف كجية نظره .) عبد الستار الييتي 
كما عيرؼ الحكار بأنو : عممية تتامف تبادؿ الحديث بيف أفراد أك مجمكعات عمي 

كالفيـ فيما بينيـ ، كيغمب عميو اليدكء  اختبلؼ تكجياتيـ كأفكارىـ مف أجؿ تبادؿ المعرفة
 (50ىػ ، ص 0451كالبعد عف التعصب . ) إبراىيـ عبدا العبيد 

مف يقرأ في آيات القرآف الكريـ كيتدبرىا يجد فيو أسمكبان متميزا ، أال كىك أسمكب ك  
كيترؾ متميز يسترعي االنتباه كيمفت األنظار، الحكار، كقد جاء القرآف ليعرض الحكار بشكؿ 

لمعقكؿ المجاؿ الكاسع الستنباط العبر كالعظات مف تمؾ المحاكرات العديدة التي حفؿ بيا 
عدة ، كألف الحكار القرآني يعتمد المنطؽ السميـ، فبلبد القرآف العظيـ ، كالتي جاءت في سكر 

 أف يؤسس لتكاصؿ فعاؿ دائـ .
كالقرآف يحاكر العقؿ البشرم ليست حالة اإليماف مف خبلؿ السؤاؿ كالجكاب ، كالنظر 

كجد عبثان ، بؿ كؿ شيء خمؽ ليدؿ  شيءكالتبر كالتدبر كالتعقؿ كالتفكير ليثبت لو أنو ما مف 
بؿ إف القرآف الكريـ ىك كتاب الحكار الذم ؛   (99ـ ، ص9110)حسف الباش  عمي الخالؽ

يصالو جميع  تكفؿ ببياف الحؽ كمو كالرد عمي كؿ شبيو ، كعمـ أتباعو حمؿ ىذا الحؽ كا 
 (54ـ ، ص9101) نشأت إبراىيـ  البشر عمي مختمؼ مستكياتيـ كاتجاىاتيـ.

ـه أىْمثىاليكيـ قاؿ تعالي "  ْيًو ًإالَّ أيمى نىاحى مىا ًمف دىابَّةو ًفي اأْلىْرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ًبجى  فىرَّْطنىا مَّا ۚ  كى
بًِّيـْ  ًإلىى   ثيَـّ  ۚ   شىْيءو  ًمف اْلًكتىابً  ًفي كفى  رى  51 آية  االنعاـ" سكرة  ييْحشىري
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ْمنىا المَّْيؿى كىالنَّيىارى آيىتىْيًف كقاؿ تعالي : "  عى جى ْكنىا ۚ  كى عىْمنىا المَّْيؿً  آيىةى  فىمىحى جى  ميْبًصرىةن  النَّيىارً  آيىةى  كى
ـْ  مِّف فىْابلن  لِّتىْبتىغيكا بِّكي ًلتىْعمىميكا رَّ كيؿَّ  ۚ   كىاْلًحسىابى  السًِّنيفى  عىدىدى  كى ْمنىاهي  شىْيءو  كى " سكرة  تىْفًصيبلن  فىصَّ

 09آية االسراء 
لى ًكفَّ أىْكثىرى النَّاًس الى يىْعمىميكفى " كقاؿ تعالي "  نىًذيرنا كى ْمنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لِّمنَّاًس بىًشيرنا كى ا أىْرسى مى كى

 91 آية سبأسكرة 
ًميعنا الًَّذم لىوي ميْمؾي السَّمىاكىاًت كقاؿ تعالي : "  ـْ جى قيْؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنِّي رىسيكؿي المًَّو ًإلىْيكي

ييًميتي  ييْحًيي ىيكى  ًإالَّ  ًإلى وى  الى  ۚ  كىاأْلىْرًض  رىسيكًلوً  ًبالمَّوً  فىآًمنيكا ۚ   كى  وً ًبالمَّ  ييْؤًمفي  الًَّذم اأْليمِّيِّ  النًَّبيِّ  كى
كىًممىاًتوً  ـْ تىْيتىديكفى " سكرة  كى  031 آية المائدةكىاتًَّبعيكهي لىعىمَّكي

كالحكار ظاىرة إنسانية عالمية ، كىي سنة إليية نظرا لتفاكت البشر في عقكليـ 
عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يىزىاليكفى ميْختىًمًفيفى  كأفياميـ كأمزجتيـ قاؿ تعالي :  بُّؾى لىجى لىْك شىاءى رى كى

ـى ًمفى اْلًجنًَّة كىالنَّ 001) يىنَّ ىفَّ جى ىْمؤلى بِّؾى ألى تىمَّْت كىًممىةي رى ـْ كى مىقىيي ًلذىًلؾى خى ـى رىبُّؾى كى اًس ( ًإالَّ مىْف رىًح
 (002-001)  اآلياتسكرة ىكد  ( 002أىْجمىًعيفى )

كنتيجة ليذا االختبلؼ في الرأم جاء الحكار كسيمة لمكصكؿ إلي الحؽ كالصكاب ، كقد 
ارب ا لنا المثؿ برجميف تحاكرا، حيث كاف ألحدىما جنتاف مثمرتاف كفييما نير، كاغتر 

كىافى لىوي ثىمىره فىقىاؿى    :بذلؾ فحاكر صاحبو المتكااع فأخبرنا ا عف حكارىما فقاؿ  كى
اًكريهي أىنىا أىْكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا  اًحًبًو كىىيكى ييحى فكاف جكاب  94سكرة الكيؼ اآلية  ًلصى

مىقىؾى ًمف تيرىابو ثيَـّ ًمف نُّْطفىةو ثيَـّ سى  صاحبو : اًكريهي أىكىفىْرتى ًبالًَّذم خى اًحبيوي كىىيكى ييحى كَّاؾى قىاؿى لىوي صى
 (15ـ ، ص9101) حسيف عبدالعاؿ  51الكيؼ اآلية سكرة  رىجيبلن 

كيقكؿ الزمخشرم في بياف معنى : " يحاكره " : يراجعو في الكبلـ ، مف حار يحكر إذا 
رجع، كسألتو فما أحار كممة ، كىنا ييممح إلي العبلقة التي سيمي الحكار مف أجميا حكاران ، 

الحديث كتجاذبو فيما بينيـ ، كأف المتكمـ يرجع بكبلمو إلي كىك دكراف الكبلـ بيف أطراؼ 
 المتحدث األكؿ فيو.

تىْشتىًكي ًإلىى المًَّو كىالمَّوي  كفي قكلو تعالي :  ْكًجيىا كى اًدليؾى ًفي زى قىْد سىًمعى المَّوي قىْكؿى الًَّتي تيجى
رىكيمىا  اكي   0 آية المجادلةسكرة  بىًصيره  سىًميعه  المَّوى  ًإفَّ  ۚ  يىْسمىعي تىحى
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رىاءى ظىْيرًًه ﴿ كفي قكلو تعالي :   ﴾00فىسىْكؼى يىْدعيك ثيبيكرنا ﴿ ﴾01كىأىمَّا مىْف أيكًتيى ًكتىابىوي كى
يىْصمىى  سىًعيرنا ﴿ كرنا ﴿ ﴾09كى كرى ﴿ ﴾05ًإنَّوي كىافى ًفي أىْىًمًو مىْسري بىمىى  ًإفَّ  ﴾04ًإنَّوي ظىفَّ أىْف لىْف يىحي

بَّوي كىافى   ( 03- 01اآليات مف ) االنشقاؽ سكرة .﴾03ًبًو بىًصيرنا ﴿رى
كرى ﴿ " قاؿ تعالي  04ية آسكرة االنشقاؽ "  ﴾ 04ًإنَّوي ظىفَّ أىْف لىْف يىحي

ثـي لف يرجع حيان مبعكثان فيحاسبي ،  أمحيث جاء في تفسيرىا في تفسير القرطبي : " 
يىحكري ؟ حتي سىًمْعتي أعرابيةن تدعك يثاب أك ييعاقبي ، كقاؿ ابف عباس : ما كنت أدرم : ما 

بينيةن ليا : حكرم ، أم ارجعي إلي ، فالحكر في كبلـ العرب الرجكع.) شمس الديف القرطبي 
 (915ـ ، ص 0224

كلمحكار القرآني الكثير مف الخصائص التي يتميز بيا عف غيره مف الحكارات، كىذا 
اب المعجز الذم جعمو ا تعالي حجة الحكار القرآني يستمد خصائصو مف كتاب ا : الكت

 عمي الناس ؛ فبل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ، كمف الخصائص ما يمي :
أنو ينقؿ صكران صادقة مف  أميتصؼ الحكار في القرآف الكريـ بأنو حكار كاقعي ؛ 

المشاعر، الحياة كما ىي دكف محاكلة تجميؿ أك تشبو بالمثؿ العميا، كذلؾ بأسمكب ييذب 
 كيكقظ الكجداف ، كيربي العكاطؼ الربانية، كيجيب عمي أسئمة السائميف.

الحكار في القرآف الكريـ ىك أسمكب فريد في قكة تأثيره، كعمؽ آثاره التربكية كالنفسية ك 
، حسبو أنو مظير مف مظاىر تجمي العناية اإلليية باإلنساف ليمتاز بإنسانيتو ، كيستمر في 

 يـ آياتو كتشريعو.مناجاة ربو كتف
 الحكار القرآني حكار شامؿ ، حيث ييعطي المتأمؿ فيو نظرية متكاممة عف الحكار.ك 

كيمكف  اإلفادة مف ىذا المنيج القرآني الحكيـ باستخداـ أسمكب الحكار كالمناقشة مع 
المتعمميف فيما يتعمؽ بالمسائؿ الخمقية ؛ ألف ىذا األسمكب ييمكف المتعمميف مف معرفة 

ىػ ، 0451.) ريـ الباني  ات نظر اآلخريف كاالعتراؼ بيا ، كما يسيـ في تبنييـ لمقيـ كجي
 (54ص

 ـ أٍداف احلوار : 2

ييدؼ الحكار الفعاؿ إلي الكصكؿ لنتيجة مراية لمطرفيف المتحاكريف ، كتحديد اليدؼ 
يخاع لطبيعة المتحاكريف ؛ إذ إف حكار األطفاؿ غير حكار المراىقيف أك الراشديف ، كبذلؾ 
فقد يككف الحكار لتصحيح بعض المفاىيـ المكتسبة ، كتثبيت اإليماف في نفكس الناشئيف كقد 
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مكؾ معيف ، أك رفع مؤشر التحصيؿ الدراسي ، أك بناء األسرة. ) صالح يككف لتيذيب س
 ( 29ـ ، ص9105العكيفي  

 : كلمحكار أىداؼ يمكف تحديدىا فيما يمي
  قناعيـ ، سكاء دعكة غير المسمميف إلي اإلسبلـ ، كىك الدعكة : أم دعكة اآلخريف كا 

، أك دعكة غيرىـ إلي الحؽ ، ىدؼ كغاية مطمكبة، أك دعكة الجاىميف إلي تعاليـ اإلسبلـ 
براز الذمة أماـ ا عز كجؿ لذلؾ فإف ا سبحانو كتعالي  قامة الحجة عمي الخصـ ، كا  كا 

بِّؾى قد ذكر الجداؿ بالتي ىي أحسف امف كسائؿ الدعكة حيث قاؿ "  اْدعي ًإلىى  سىًبيًؿ رى
سىنىًة  ْكًعظىًة اْلحى ا ۚ  ًباْلًحْكمىًة كىاْلمى جى بَّؾى  ًإفَّ  ۚ  ًدْلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىْحسىفي كى ـي  ىيكى  رى ؿَّ  ًبمىف أىْعمى  عىف اى

ـي  كىىيكى  ۚ   سىًبيًموً  ْيتىًديفى  أىْعمى  . 093آية النحؿ " سكرة  ًباْلمي
كالحكار اليادئ المراعي فيو األدب الرفيع ، يمكف أف يككف مفتاحان لمقمكب ، كطريقان 

 ثيرة .لنتائج كإلي األفئدة ، كمحققان 
  ، كترجيح أحد اآلراء الكصكؿ إلي الحؽ : مف أىداؼ الحكار الكصكؿ إلي الحؽ

، كتطبيؽ ىكة الخبلؼ ، كتقريب كجيات النظر، فإننا نعيش في عصر كثرت فيو المطركحة
" فإنو مف يعيش منكـ فسيرم اختبلفان كثيران " أخرجو الترمذم ملسو هيلع هللا ىلصالخبلفات مصداقان لقكلو 

 في سننو
لىْك كليست المشكمة في كجكد الخبلؼ ، فإف كجكده أمر طبيعي  كما قاؿ عز كجؿ "  كى

عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىال يىزىاليكفى ميْختىًمًفيفى ) ـْ 001شىاءى رىبُّؾى لىجى مىقىيي ًلذىًلؾى خى ـى رىبُّؾى كى ( ًإال مىْف رىًح
ـى  يىنَّ تىمَّْت كىًممىةي رىبِّؾى ألىْمؤلىفَّ جى اآليات مف ىكد سكرة ( .002ًمفى اْلًجنًَّة كىالنَّاًس أىْجمىًعيفى ) كى

(001- 002) 
كلكف المشكمة في ما يؤدم إليو الخبلؼ مف فرقة كتباغض كتناحر كتاارب ، عندما 

 يعجز المختمفكف عف التفاىـ بالمحاكرة.
  بياف الباطؿ : الذم عميو الخصـ ، كالرد عمي الشبيات كالطعكف المكجية اد الحؽ

كالصكاب كذلؾ إلقامة الحجة عمي المخالؼ ، كإلظيار الباطؿ عمي حقيقتو حتي يحذره 
ًلتىْستىًبيفى سىًبيؿي اْلميْجًرًميفى اآلخركف، كلتستبيف طرؽ الابللة "  ؿي اآْليىاًت كى ًلؾى نيفىصِّ كىذى  " كى

 (21ـ ،ص9104) أحمد عبده عكض  33آيةنعاـ كرة األ س
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 (03ص د.ت ، كلمحكار أىداؼ كثيرة نذكر أبرزىا : ) أحمد تركستاني ،
  الدعكة إلي ا تعالي بعرض ىذا الديف العظيـ لمناس كافة بالحكار اليادئ ألنو مفتاح

سىنىًة  لمقمكب كطريؽ لمنفكس قاؿ تعالي :   ۚ  اْدعي ًإلىى  سىًبيًؿ رىبِّؾى ًباْلًحْكمىًة كىاْلمىْكًعظىًة اْلحى
اًدْلييـ جى بَّؾى  ًإفَّ  ۚ   أىْحسىفي  ًىيى  ًبالًَّتي كى ـي  ىيكى  رى ؿَّ  ًبمىف أىْعمى ـي  كىىيكى  ۚ   سىًبيًموً  عىف اى  أىْعمى
يقكؿ صاحب الظبلؿ عند تفسيره ليذه اآلية : "  093 آية النحؿسكرة    ًباْلميْيتىًديفى 

كالدعكة بالحكمة ، كالنظر في أحكاؿ المخاطبيف كظركفيـ ، كالقدر الذم يبينو ليـ في كؿ 
مرة حتي ال يثقؿ عمييـ ، فكـ مف كافر أسمـ بسبب الحكار ، ككـ عاصو معتدو اىتدم 

الذم كاف سببان في إسبلـ عمر بف كاستقاـ عمي الجادة بسبب الحكار ، فمف ذلؾ : الحكار 
 الخطاب )راي ا عنو( .

  كسنتو المطيرة  ملسو هيلع هللا ىلصرد الشيبو كتصحيح الصكرة المغمكطة عف شخصية النبي محمد
براز شمائمو كسيرتو العطرة.  كا 

  إزالة المفاىيـ المغمكطة كاألحكاـ الميسبقة الخاطئة حكؿ اإلسبلـ كما لىصؽى بو مف إرىاب
كسماحتو ، ككشؼ الشبيات كالرد عمي األباطيؿ ؛ إلظيار الحؽ كتطرؼ كبياف كسطيتو 

زىاؽ الباطؿ، كما قاؿ ا تعالي :   ككذلؾ نفصؿ اآليات كلتستبيف سبيؿ المجرميف  كا 
 33األنعاـ آية 

  معرفة أطركحات الطرؼ اآلخر ككجيات نظره كحيججو في القاايا التي ىي مكاكع
 الحكار.

 يجابيات لبلستفادة منيا طالما ) أف الحكمة  استكشاؼ ما لدم الطرؼ اآلخر مف حقائؽ كا 
 االة المؤمف أني كجدىا فيك أكلي بيا (.

 .تقريب كجيات النظر ، كتاييؽ ىكة الخبلؼ كايجاد حؿ ييراي األطراؼ 
 .إقامة الحيجة ، كالسير بطريؽ االستدالؿ الصحيح لمكصكؿ إلي الحؽ 

 :  حكار التربكم تتحدد فيما يميىػ ( إف أىداؼ ال0454كيذكر عبلء الزعتير )
  العمؿ عمي بناء العبلقات اإليجابية بيف الكالديف مف جية ، كبيف األبناء فيما بينيـ مف

 جية أخرم ؛ حيث يؤكد االحتراـ المتبادؿ كالتقبؿ كنبذ الصراع.
  تعزيز ثقة المتعمميف بأنفسيـ ، كيؤكد ذكاتيـ كينمي استقبلليتيـ ، كيشجعيـ عمي اتخاذ

 اراتيـ بأنفسيـ ، كىذا مف أىـ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد.قر 
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 ة، فيك مناخ ممتاز لتعديؿ تدريب المتعمميف عمي تحقيؽ كتقرير مبدأ القيـ المقبكل
 .السمكؾ

  استخدامو مف قبؿ اآلباء كالمعمميف كالمرشديف في تحديد ما يعانيو المتعمميف مف مشاعر
ككبت ، كىي فرصة لعبلج تمؾ المشكبلت ، عدائية  أك قمؽ أك خكؼ أك صراعات نفسية 

 كىذا مف صمب العممية اإلرشادية .
 .تعميـ المحاكريف الشجاعة النفسية في القبكؿ عند ظيكر الدليؿ مف المحاكر اآلخر 

ـ ( ، ) كمحمد الشكيعر ، عبدا 9115كيرم كؿ مف : ) مني إبراىيـ المبكدم   
 ىػ ( : أنو يمكف إجماؿ أىداؼ الحكار في سعيو نحك : 0450الصيقاف 

 . إيجاد حؿ كسط يراي جميع األطراؼ 
 . التعرؼ عمي كجيات نظر الطرؼ أك األطراؼ األخرل ، كىك ىدؼ تمييدم ميـ 
  االستقصاء كاالستقراء في تنكيع الرؤم كالتصكرات المتاحة ، البحث كالتنقيب مف أجؿ

 لمكصكؿ إلي نتائج أفاؿ كأمكف ، كلك في حكارات تالية .
 . تقريب كجيات النظر بيف المتحاكريف 
 .الخركج بتكصيات مفيدة تراي جميع المشاركيف في الحكار بمختمؼ أطيافيـ 
 .االستماع لكجيات النظر المختمفة 
  الخبلفات المذىبية في المجتمع عف طريؽ الحكار.القااء عمي 
 :أٍنية احلوار ـ  3

االختبلؼ بيف الناس سنة إليية نظران لتفاكتيـ في عقكليـ كأفياميـ كأمزجتيـ ، قاؿ 
؛ كنتيجة ليذا االختبلؼ في الرأم  001سكرة ىكد " كلك شاء ربؾ لجعمكـ أمة   تعالي 

كاالتجاىات جاء الشرع مؤيدان لمحكار المثمر عمي اختبلؼ أنكاعو كمستعمبلن لو ؛ كما ذاؾ إال 
ألف الحكار " سبيؿ اإلقناع كمفتاح القمكب ، كأسمكب التكاصؿ كالتفاىـ ، ككسيمة التعارؼ 

لتربية كالتعميـ ، كمجمع التقارب كااللتقاء ، كالتآلؼ ، كمنيج الدعكة كاإلصبلح ، كمسمؾ ا
،  ىػ0491) أحمد الشرقاكم  مع أقكاميـ إلقامة الحجج كدفع الشيبو. كسنف األنبياء 

 (0ص
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 كلقد زادت أىمية الحكار في العصر الحديث لعدة أسباب منيا :
اتساـ العصر بأنو عصر التدفؽ المعرفي كالثكرة العممية ، كعصر العكدة إلي فطرة ا في  -

العكدة إلي الحرية المسؤكلة ، كيتطمب ذلؾ مف اإلنساف االىتماـ  بمغة الكبلـ  أماإلنساف 
كبالشركط التي تساعد عمي إتقاف التحاكر في مجاالت الحياة ، كاالىتماـ بكيفية الحديث 

 (01ص ـ،9111قناع ، كبكسائؿ إثارة المستمعيف كأخذ آرائيـ. ) عمي مدككر كطرؽ اإل
مستكياتو كتنكع مكاكعاتو كمف ناحية أخرم فإف استمرار الحكار في المجتمع كتعدد 

يعد عبلمة صحية عمي حيكية ىذا المجتمع ، كاتجاىو إلي مزيد مف التقدـ ، كتحقيؽ 
اًىديكا (:  ملسو هيلع هللا ىلصجياد : فقد قاؿ رسكؿ ا االزدىار، بؿ إف الحكار لكف مف ألكاف ال  جى

ـْ  اْلميْشًرًكيفى  ـْ  ًبأْمكىاًلكي ـْ  كىأىْنفيًسكي  سننو في داكد أبك أخرجو.)  كىأىْلًسنىًتكي
بيف  لمتفريؽ كسيمة باعتباره الحكار أىمية إلى( 210 ـ ، ص0224كأشار القرطبي )

الحؽ كالباطؿ عف طريؽ استخداـ الحجج كالبراىيف ، كافحاـ الخصـ ؛ فقاؿ بعد أف ذكر عدد 
مف اآليات المتعمقة بالمحاجة كالمجادلة : " فيك كمو تعميـ مف ا عز كجؿ السؤاؿ كالجكاب 
كالمجادلة في الديف ، ألنو ال يظير الفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ إال بظيكر حجة الحؽ كرفض 

 ( 54صـ ، 0224) القرطبي  الباطؿ "  حجة
كالقرآف في عنايتو بالحكار لـ يقتصر عمي ككنو كسيمة لمتصدم لممخالفيف بؿ ىك  

عنده أسمكب لمتربية كالتيذيب كغرس القيـ مف خبلؿ القصص المتعدد  كالحكارات التي 
كابنو  ذلؾ القصص ؛ كالحكار بيف مكسي كأخيو ىاركف ، كالحكار بيف إبراىيـتامنيا  

إسماعيؿ ، كغيرىا مف الحكارات اليادفة ، كال نتعجب مف ىذه العناية القرآنية بالحكار ؛ فإنو 
عبد الحميـ )الطريؽ األمثؿ لئلقناع العقمي الذم ىك أساس اإليماف بأم ديف أك مذىب .

 (91ص ، د.ت،حفني
بؿ تكراره ككثر استعماؿ الحكار في الكتاب كالسنة ، ككثر كقكعو مف األنبياء ، 

كاستخدامو في التاريخ كمو فبل يخمك منو زماف ، كلـ يستغف عنو نبي كال عالـ كال داعية ، 
ككما ىك كاقع في الدنيا فيك مكجكد في اآلخرة كذلؾ ، بؿ في الجنة كالنار، ففييما حكار 

 كجداؿ كمحاجة كمخاصمة.
ف كالسنة تعرض كالدليؿ عمي ىذه الكثرة : أف ىناؾ أكثر مف مائتي نص مف القرآ

 نماذج مختمفة مف الحكار.
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كمف أمثمة ما يبيف كثرة كقكعو مف األنبياء : إنكار قـك نكح عميو السبلـ حيف قالكا 
ا تىًعدينىا ًإف ما ذكره ا عنيـ في قكلو تعالي :"  ادىْلتىنىا فىأىْكثىْرتى ًجدىالىنىا فىْأًتنىا ًبمى قىاليكا يىا نيكحي قىْد جى

اًدًقيفى " سكرة   59 آية ىكدكينتى ًمفى الصَّ
نما قد تستعمؿ كممة " قاؿ " كمشتقاتيا  ف لـ تستعمؿ مادتو ، كا  كالحكار يرد كثيران كا 

رة كنحكىا مف الكممات الدالة عمي كجكد التي كردت في القرآف سبعان كعشريف كخمسمائة م
 (23ـ ، ص9104الحكار. ) أحمد عبده عكض 

اإلسبلـ ىذا األسمكب  انتيجكلمحكار أىمية بالغة ، في الكصكؿ لمحؽ كالصكاب ، كقد 
الحكيـ منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان ، لذا ساد الدنيا كقاد األدياف ، كارب القرآف الكريـ 

األمثمة في الحكار البناء الذم يصؿ محاكره إلي الحقيقة ، كيجادلكف  كالسنة النبكية أركع
بالتي ىي أحسف ، كقد أمر ا تعالي نبيو أف يستخدـ ىذا األسمكب في دعكتو إلي ربو حيث 

سىنىًة قاؿ لو في محكـ التنزيؿ "  ًة كىاْلمىْكًعظىًة اْلحى اًدْلييـ ۚ  اْدعي ًإلىى  سىًبيًؿ رىبِّؾى ًباْلًحْكمى جى  ًبالًَّتي كى
  093 آية " سكرة النحؿ ۚ   أىْحسىفي  ًىيى 

كاستمرار الحكار في المجتمع كتعدد مستكياتو كتنكع مكاكعاتو يعد عبلمة صحية 
عمي حيكية ىذا المجتمع كاتجاىو إلي مزيد مف التقدـ ، كيحقؽ االزدىار بؿ إف الحكار لكف 

 جاىدكا المشركيف بأمكالكـ كأنفسكـ كألسنتكـ  ملسو هيلع هللا ىلصمف ألكاف الجياد : فقد قاؿ رسكؿ ا 
 أخرجو أبك داكد في سننو 

 : جانبيفكيقكؿ فايمة الدكتكر سميماف العكدة : تبرز أىمية الحكار مف 
محاكرات مع غير الجانب األكؿ : دعكة الناس إلي اإلسبلـ كالسنة : فتيعقد لذلؾ 

فيو ، أك مع مبتدعيف منحرفيف عف المسمميف ؛ إلقناعيـ بأف ديف ا تعالي حؽ الشؾ 
 السنة ، لدعكتيـ إلي السنة كأمرىـ بالتزاميا .

 كالقرآف حافؿ بنماذج مف مثؿ ىذه الحكارات التي جرت بيف أنبياء ا كرسمو 
ادىْلتىنىا فىأىْكثىْرتى ًجدىالىنىا فىأْ كبيف أقكاميـ ، حتي إف قـك نكح قالكا لو : "  ا قىاليكا يىا نيكحي قىْد جى ًتنىا ًبمى

اًدًقيفى  ، فأكثر جداليـ حتي تبرمكا منو مف كثرة   59آية ىكد سكرة " تىًعدينىا ًإف كينتى ًمفى الصَّ
 جدالو ليـ .

فالحكار ييعد كسيمة لمكصكؿ الجانب الثاني : فاؿ الخبلؼ في األمكر االجتيادية : 
ف ، فيتكمـ اثناف في إلي اليقيف كالحؽ في مسألة اجتيادية اختمؼ فييا أقكاؿ المجتيدي
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محاكرة أك مناظرة لمكصكؿ إلي الحؽ في مسألة اجتيادية ليس فييا نص صريح ، أك اجماع 
 ( 01ىػ ، ص0494ال يجكز تعديو .) سميماف العكدة 

كلمحكار أىمية كبيرة ، كاليدؼ منو إقامة الحجة كدفع الشبية كالفساد مف القكؿ 
معرفة الحقيقة كالتكصؿ إلييا ، ليكشؼ كؿ طرؼ  كالرأم ؛ فيك تعاكف بيف المتحاكريف عمي

 ما خفي عمي صاحبو منيا ، كالسير بطرؽ االستدالؿ الصحيح لمكصكؿ إلي الحؽ .
كما ييعد الحكار مف أحسف الكسائؿ المكصمة إلي اإلقناع ، كتغيير االتجاه الذم قد 

عمي قبكؿ النقد، يدفع نحك تعديؿ السمكؾ إلي سمكؾ إيجابي ، ألف الحكار تركيض لمنفكس 
كاحتراـ آراء اآلخريف ، كتتجمي أىميتو في دعـ النمك النفسي ، كالتخفيؼ مف مشاعر الكبت 

العدائية كالمخاكؼ كالقمؽ ؛ فأىميتو تكمف في أنو ، كتحرير النفس مف الصراعات كالمشاعر 
،ص  ىػ0450كسيمة بنائية عبلجية تساعد في حؿ كثير مف المشكبلت .) عبد الكريـ بكار 

20) 
كذلؾ يمثؿ الحكار مادة التقدـ العقمي كالفكرم ، كمحكر التقدـ الحاارم كالمادم ، 
كمتي ما فقد اإلنساف القدرة كالرغبة عمي الحكار تخمؼ عف ركب التطكر بيف األمـ كالشعكب 
، فالحكار تكاصؿ مع الذات في بدء انطبلقيا إلي اليمـ العالية ، كاتصاؿ مع اآلخر القريب 

) محمد عمي     تقاء كاالختيار كامتداد مع اآلخر البعيد في التبادؿ كالتنافس كالتميز.لبلن
 (34ـ ، ص9114الياشمي 

كمما يدعـ أىمية الحكار في مجتمعاتنا ما تكاجيو مف تحديات معاصرة ، إذ يمثؿ 
يجاد أراية م شتركة الحكار األداة الحاارية لابط االختبلؼ المذمكـ ) التااد كالتصادـ (، كا 

بيف األطراؼ المختمفة أفرادان كمجتمعات ؛ لتفعيؿ قيـ التعارؼ كالتعاكف بيف الناس ، كاالنفتاح 
عمييـ ، كفيـ كجيات نظرىـ ، كاالستفادة اإليجابية مف معطياتيـ ، كتحقيؽ المصالح 

 (23ىػ ، ص0451المشتركة معيـ . ) مفرح سميماف 
يمكف تحديد أبعاد أىمية الحكار في ( إنو 95ىػ ، ص0451كيذكر أحمد باحارث )

 اكء الجكانب التالية :
 . الحكار اليادؼ استخدمو األنبياء كالرسؿ كالدعاة المصمحيف في دعكاتيـ ألقكاميـ 
  يدعـ الحكار كأكاصر المحبة كاأللفة كالتعاكف بيف أفراد األسرة كالمجتمع كالقااء عمي

 الفرقة كالنزاع كالخبلؼ.
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 ائؿ كأسمـ السبؿ في الكصكؿ إلي الحؽ ككشؼ الباطؿ ، فيك يزيد الحكار مف أفاؿ الكس
 مف كاكح الفكرة كيدعميا كيؤيدىا.

  الحكار مف األساليب التربكية الميمة ؛ التي تساعد عمي غرس القيـ كاآلداب كاألخبلؽ
 كتبادؿ الخبرات .

  االجتماعية .الحكار البناء يزيد مف نسبة الكعي بالمسئكليات ، كالحقكؽ كالكاجبات 
 ـ معوقات احلوار :  4

المعكقات في المغة جمع ، مفردىا : ميعكقة ، كىي اسـ فاعؿ مف : عاؽ ، كأصؿ ىذه 
المادة في المغة يأتي بمعني الحبس كالصرؼ ، يقكؿ الزبيدم في معناىا : " العىكؽي " : 

ؽ : عقكؽ ، ثـ الحبس كالصرؼ ، يقاؿ : عاقو عف كذا يىعيكقو : إذا حبسو كصرفو كأصؿ عا
 قد يعمـ ا المعكقيف منكـ  نيقؿ مف فعؿ إلي فعؿ ، ثـ قيمب الكاك ألفا... كفي التنزيؿ : 

 (23ـ ، ص0221) تاج العركس لمزبيدم 01 آية األحزابسكرة 
أما المعًكؽ في االصطبلح بمعني العائؽ عف الحكار : كالمراد بمعكقات الحكار : ىك 
كؿ أمر صرؼ الحكار عف فائدتو أك تعجب في إنيائو دكف الكصكؿ إلي ثمرتو كىدفو ، كقد 

 ( 91ىػ ، ص0493قيًسمت المعكقات إلي معكقات نظرية كمعكقات عممية.) خالد المغامسي  
ي عمي الكجو المطمكب مف أف يقـك عمي أجكاءه الصحية كال بد لمحكار حتي يأت

 كمناخو الطبيعي كالذم يامف تحقؽ الفائدة منو كترتب الثمرة عميو .
خاليان عف عكائقو كالتي إذا كجدت لـ يصؿ الحكار إلي مرساه في شاطئ التفاىـ 

 (12ـ ،ص9112كالتعايش كالتعاكف .) نادية إبراىيـ 
ـ ، 0225ادر الشيخمي ،  عبد الق04ىػ ، ص0451كقد كأاح ) مفرح القكسي 

( معكقات 12ىػ ، ص0493عبد الستار الييتي  41، ىػ ، ص0492 ، فيد العبكدم 31ص
 منيا : ك الحكار

  التبايف المفاىيمي بيف أطراؼ الحكار ػػ  التبايف في كمنيا : معكقات الحكار المكاكعية (
األصكؿ المرجعية بيف أطراؼ الحكار ػػ التبايف في أجياؿ أطراؼ الحكار ػػ نقص الخبرة 

 كالكفاءة في الحكار( 
كيقصد بيا : بعض التصرفات التي تصدر مف أحد معكقات الحكار الشخصية :  

جدكاه كفائدتو بحيث ال يصؿ إلي األىداؼ المرجكة أطراؼ الحكار كتؤدم إلي إفقاد الحكار 
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كتشمؿ تمؾ التصرفات : الثرثرة ، كاإلطناب في الكبلـ ، كالمؼ كالدكراف ، كاالبتعاد عف  ،منو
خفاء جز  ، ء مف الحقيقة ، كالغاب كاالنفعاؿالكاكح في العرض ، كغياب األدلة كالبراىيف ، كا 

 كالتعصب الشديد .
 لكؿ مف ىذه المعكقات :كفيما يمي بياف مكجز  

 الجزثزة : -

كالثرثار ىدفو إبراز شخصيتو أك كتعني الرغبة في الكبلـ مف أجؿ الكبلـ دكف ىدؼ محدد ، 
فرايا عمي الغير ، كيذىب إلي مذاىب شتي ، فمف مكاكعات سياسية إلي اجتماعية إلي 

، فحديث اإلنساف ترجماف عقمو كدليؿ فامو ،  اقتصادية ، دكف البقاء عمي صمب المكاكع
 كىنا الشاعر العربي يدعك إلي كزف الكبلـ قبؿ النطؽ بو فيقكؿ :

 كزف الكبلـ إذا نطقت فإنما ... يبدم عيكب ذكم العيكب المنطؽ         
 اإلطياب يف الكالو : -

الفكرة كجكىرىا ، كفييا يكلي المحاكر عناية بالبياف كالصياغة المفظية ، كييمؿ أصؿ 
 .كالمامكف  فبلبد مف كجكد تناسبان في األفكار كالحقائؽ كبيف الشكؿ

 اللف والدوراٌ : -
أم الكبلـ في أمكر جانبية ال عبلقة ليا بمكاكع الحكار، كمف يتبع ىذا النيج ال يخمك 
مف أغراض سيئة، ألنو ييدؼ إلي : التعمية عف الحقيقة ، كالبعد عف الصكاب ، 

يصاؿ   معمكمات ناقصة تؤثر سمبان عمي الحكار كمنيجيتو.كا 
 عدو الوضوح يف العزض : -

كيمجأ المحاكر إلي الغمكض كاإلبياـ  لكي ييشعر اآلخريف بأىميتو الفكرية أك لزيادة 
 كزنو الثقافي دكف كجو حؽ.

كىذا النيج يشبو كثيران المؼ كالدكراف مف حيث اليدؼ، كلكنو يختمؼ عنو مف حيث 
لشكؿ، ألف مف يفتقر إلي العمؽ في التفكير أك الكثافة في المعمكمات ىك الذم الكسيمة كا

 يمجأ إلي العرض المبيـ الذم يثير المبس كالشككؾ.
 غياب األدلة والرباٍني : -

أم إطبلؽ الكبلـ مف دكف أدلة كبراىيف ، كبدكف مستند عممي أك حجة منطقية ، 
  .كالكبلـ يكزف كيقاس في الحقيقة بجكىره 
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 أىواع احلوار : ـ  5

) أحمد كقد حدد أحمد عبده عكض أنكاع الحكار كذكر أبرز تمؾ المكاكعات فيما يمي : 
 (23ـ ، ص9104عبده عكض 

 فتارة يككف بالدعكة إلي تكحيد ا كبياف أىمية  الدعكة إلي التكحيد : تعددت طرؽ طرحو
ىذا التكحيد ، كتارة بالنيي كالزجر عف الشرؾ كاإللحاد ، كأحيانان يككف حكؿ إثبات كجكد 
الخالؽ ككحدانيتو، أك في ربكبيتو كألكىيتو .. إلي غير ذلؾ ، كيككف القصد ىك الدعكة 

 ذلؾ  كثيرة نذكر منيا :إلي تكحيد ا كالنيي عف الشرؾ ، ك األمثمة في 
  محاجاة إبراىيـ  : لمنمركد بف كنعاف في إثبات ربكبية ا عز كجؿ ، قاؿ تعالي 

بِّيى الَّذً  ـي رى بًِّو أىْف آتىاهي المَّوي اْلميْمؾى ًإْذ قىاؿى ًإْبرىاًىي ـى ًفي رى اجَّ ًإْبرىاًىي ـْ تىرى ًإلىى الًَّذم حى م ييْحًيي أىلى
ييًميتي قىاؿى أىنى  ـي  قىاؿى  ۚ  ا أيْحًيي كىأيًميتي كى  ًبيىا فىْأتً  اْلمىْشًرؽً  ًمفى  ًبالشَّْمسً  يىْأًتي المَّوى  فىًإفَّ  ًإْبرىاًىي

 931 آية البقرةسكرة   فى الظَّاًلًمي اْلقىْكـى  يىْيًدم الى  كىالمَّوي  ۚ   كىفىرى  الًَّذم فىبيًيتى  اْلمىْغًربً  ًمفى 
  : الحكار مع أىؿ الكتاب كدعكتيـ إلي التكحيد كما في قكلو تعالي  قيْؿ يىا أىْىؿى اْلًكتىاًب

ـْ أىالَّ نىْعبيدى ًإالَّ المَّوى كىالى نيْشًرؾى ًبًو شىْيئنا كىالى يى  بىْينىكي نىا تىعىالىْكا ًإلىى  كىًممىةو سىكىاءو بىْينىنىا كى تًَّخذى بىْعاي
ا أىْربىابنا مِّف لَّْكا فىًإف ۚ  ديكًف المًَّو  بىْعان آية آؿ عمراف سكرة  ميْسًمميكفى  ًبأىنَّا اْشيىديكا فىقيكليكا تىكى

24 
  الحكار مع عيسي اية كما في قكلو تعالي : حكؿ ىذه الق  ْذ قىاؿى المَّوي يىا ًعيسىى كىاً 

ـى أىأىنتى قيْمتى ًلمنَّاًس اتًَّخذيكًني كىأيمِّيى ًإلى يىْيًف ًمف ديكًف المًَّو  ْريى انىؾى  قىاؿى  ۚ  اْبفى مى  يىكيكفي  مىا سيْبحى
ا أىقيكؿى  أىفْ  ًلي ؽ   ًلي لىْيسى  مى ًمْمتىوي  فىقىدْ  قيْمتيوي  كينتي  ًإف ۚ   ًبحى ـي  ۚ   عى ا تىْعمى ـي  كىالى  نىْفًسي ًفي مى  أىْعمى
ـي  أىنتى  ًإنَّؾى  ۚ   نىْفًسؾى  ًفي مىا  (001-002اآليات مف ) المائدة سكرة   ...  بً اْلغيييك  عىبلَّ

  حكار إبراىيـ  : مع أبيو كدعكتو إلي التكحيد كترؾ األصناـ قكلو تعالي  ْذ قىاؿى كىاً 
رى أىتىتًَّخذي أىْصنىامنا آًليىةن  ـي أًلىًبيًو آزى قىْكمىؾى  أىرىاؾى  ًإنِّي ۚ  ًإْبرىاًىي ؿو  ًفي كى بلى ًبيفو  اى نعاـ سكرة األ  مُّ

14 
 صرارىـ عمي كممة التكحيد مثؿ قكلو  دعكة الرسؿ ألقكاميـ ، كبدئيـ بأمر التكحيد كا 

ـْ ًمْف ًإلى وو غىْيريهي ًإنِّي ) تعالي : ا ًإلىى  قىْكًمًو فىقىاؿى يىا قىْكـً اْعبيديكا المَّوى مىا لىكي ْمنىا نيكحن لىقىْد أىْرسى
ًظيـو ﴿ ـْ عىذىابى يىْكـو عى مىْيكي اؼي عى  . 32 آية االعراؼ﴾ سكرة 32أىخى
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 رساالت كالدعكة إلي تصديؽ الرسؿ مثؿ ثبات الإ : 
ا ًإلىى  قىْكًمًو فىقىاؿى يىا قىْكـً اْعبيديكا المَّوى  قاؿ تعالي  مجادلة قكـ نكح  - ْمنىا نيكحن " لىقىْد أىْرسى

ًظيـو  ـْ عىذىابى يىْكـو عى مىْيكي اؼي عى ْيريهي ًإنِّي أىخى ْف ًإلى وو غى اآليات  االعراؼسكرة  .... مىا لىكيـ مِّ
  (20-32 مف )

  : ريفىاتنا أىًإنَّا قكلو سبحانو كتعالي : مثؿ الحكار حكؿ البعث قىاليكا أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كى " كى
ًديدنا  ْمقنا جى  (39-42 اآليات مف ) سراءإلاسكرة  ... لىمىْبعيكثيكفى خى

 لمحكار مثؿ   كىناؾ مكاكعات مختمفة : 
اًعؿه ًفي اأْلىْرًض  "  حكار ا مع المبلئكة في خمؽ آدـ  - ًئكىًة ًإنِّي جى ْذ قىاؿى رىبُّؾى ًلْممىبلى كىاً 

ًميفىةن  يىْسًفؾي  ًفييىا ييْفًسدي  مىف ًفييىا أىتىْجعىؿي  قىاليكا ۚ  خى نىْحفي  الدِّمىاءى  كى ْمًدؾى  نيسىبِّحي  كى نيقىدِّسي  ًبحى  كى
ـي  ًإنِّي قىاؿى  ۚ   لىؾى   . (51 آية ) البقرة( سكرة 51) تىْعمىميكفى  الى  مىا أىْعمى

اًحًبًو حكار صاحب الجنتيف كما في سكرة الكيؼ قاؿ تعالي :  - كىافى لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى " كى
اًكريهي أىنىا أىْكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا   ( 51-54اآليات مف ) الكيؼسكرة  ... كىىيكى ييحى

مِّْمتى ريْشدنا  " حكار مكسي مع الخار - مىى  أىف تيعىمِّمىًف ًممَّا عي  ...قىاؿى لىوي ميكسىى  ىىْؿ أىتًَّبعيؾى عى
 . ( 19 -22اآليات مف ) الكيؼ سكرة 

 حكار مؤمنيف آؿ فرعكف مع قكمو ، كدعكتيـ إلي اإليماف مع الدفاع عف مكسي  -
ـْ سىًبيؿى الرَّشىاًد ، كما في  قىاؿى الًَّذم آمىفى يىا قىْكـً اتًَّبعيكًف أىْىًدكي سكرة  ...قكلو تعالي " كى
 .( 44 -51 مف ) غافر اآليات

أنكاع الحكارات القرآنية  كىي عمي النحك ( 91، ص ـ9105كيكاح )عمي الشرفات  
 التالي :

القاايا المتعمقة بالعقيدة كالتي آثارىا أكالن : الحكار الجدلي : كىك الحكار الذم يبرز في 
 الخصكمة ؛ ليزرعكا الشؾ في النفكس .

ثانيان : الحكار التشريعي : كيظير في ىذا النكع مف الحكار القاايا التي كانت أصبلن لحكـ 
تشريعي ، أك األحداث التي أظيرت التطابؽ بيف أحكاـ التكراة قبؿ تحريفيا ، كبيف 

 .التي جاء بيا القرآف 
ثالثان : الحكار االجتماعي : كىك الذم ييتـ ببعض العبلقات االجتماعية التي كانت بيف 

 المسمميف كبيف الييكد كغيرىـ مف أصحاب الديانات المختمفة .
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رابعان : الحكار المصيرم : كىك الذم تحدد أثناءه مصير الييكد بالمدينة المنكرة خاصة 
 كالجزيرة العربية عامة.

 نماذج مف الحكار في القرآف  :   -2
حكار ا سبحانو كتعالي مع المبلئكة : إف أكؿ مف بدأ الحكار في إطار القرآف الكريـ  -

أف يجعؿ في  ىـ المبلئكة عمييـ السبلـ ، كبدأ ىذا الحكار في المحظة التي أراد ا 
ًئكى  "  األرض خميفة ، قاؿ تعالي : بُّؾى ًلْممىبلى ْذ قىاؿى رى ًميفىةن كىاً  اًعؿه ًفي اأْلىْرًض خى  ۚ  ًة ًإنِّي جى

يىْسًفؾي  ًفييىا ييْفًسدي  مىف ًفييىا أىتىْجعىؿي  قىاليكا نىْحفي  الدِّمىاءى  كى ْمًدؾى  نيسىبِّحي  كى نيقىدِّسي  ًبحى  قىاؿى  ۚ   لىؾى  كى
ـي  ًإنِّي  (55-51اآليات مف )البقرة سكرة ....  تىْعمىميكفى  الى  مىا أىْعمى

ـي  " حكار ا سبحانو كتعالي مع األنبياء كالرسؿ : مثؿ حكار إبراىيـ  - ْذ قىاؿى ًإْبرىاًىي كىاً 
ْكتىى   لىـْ  قىاؿى  ۚ  رىبِّ أىًرًني كىْيؼى تيْحًيي اْلمى لى ًكف بىمىى   قىاؿى  ۚ   تيْؤًمف أىكى ذْ  قىاؿى  ۚ   قىْمًبي لِّيىْطمىًئفَّ  كى  فىخي

ْزءنا ثيَـّ اْدعيييفَّ يىْأًتينىؾى ا مِّفى  أىْربىعىةن  بىؿو مِّْنييفَّ جي مىى  كيؿِّ جى ْرىيفَّ ًإلىْيؾى ثيَـّ اْجعىْؿ عى لطَّْيًر فىصي
ًكيـه  عىًزيزه  المَّوى  أىفَّ  كىاْعمىـْ  ۚ  سىْعينا   . 921آية البقرة ( سكرة 921) حى

مىى  قىْريىةو كىًىيى " أىْك كىالَّذً  حكار ا سبحانو كتعالي مع غير الرسؿ : يقكؿ تعالي : - م مىرَّ عى
ْكًتيىا  ًذًه المَّوي بىْعدى مى كًشيىا قىاؿى أىنَّى  ييْحًيي ىى  مىى  عيري اًكيىةه عى اـو  ًمائىةى  المَّوي  فىأىمىاتىوي  ۚ  خى  ثيَـّ  عى

ـْ  قىاؿى  ۚ   بىعىثىوي  ا لىًبْثتي  قىاؿى  ۚ   لىًبْثتى  كى اـو فىانظيْر ًإلىى   بىؿ قىاؿى  ۚ   يىْكـو  بىْعضى  أىكْ  يىْكمن لًَّبْثتى ًمائىةى عى
ـْ يىتىسىنَّْو  شىرىاًبؾى لى ًلنىْجعىمىؾى  ًحمىاًرؾى  ًإلىى   كىانظيرْ  ۚ  طىعىاًمؾى كى  اْلًعظىاـً  ًإلىى كىانظيرْ  ۚ   لِّمنَّاسً  آيىةن  كى

ا نىْكسيكىىا ثيَـّ  نينًشزيىىا كىْيؼى  ـي  قىاؿى  لىوي  تىبىيَّفى  فىمىمَّا ۚ   لىْحمن مىى  كيؿِّ شىْيءو قىًديره  أىفَّ  أىْعمى المَّوى عى
 932آية البقرة  ( سكرة932)

حكار ا سبحانو كتعالي مع إبميس : يذكر لنا المكلي عز كجؿ في كتابو العزيز الحكار  -
ـْ ثيَـّ  " منو ما جاء في قكلو تعالي :الذم دار بينو كبيف إبميس  ْرنىاكي كَّ ـْ ثيَـّ صى مىْقنىاكي لىقىْد خى كى

ـْ يىكيف مِّفى السَّاًجًديفى قيمْ  ديكا ًإالَّ ًإْبًميسى لى ـى فىسىجى ديكا آًلدى ًئكىًة اْسجي  عراؼألاسكرة ...  نىا ًلْممىبلى
 ( 01 -00اآليات مف)

مع الذم آتاه ا الممؾ ، قاؿ  حكار الرسؿ مع الناس : مف أمثمة ذلؾ حكار ابراىيـ  -
ـي رىبِّيى  "تعالي :  بًِّو أىْف آتىاهي المَّوي اْلميْمؾى ًإْذ قىاؿى ًإْبرىاًىي ـى ًفي رى اجَّ ًإْبرىاًىي ـْ تىرى ًإلىى الًَّذم حى أىلى

ييًميتي قىاؿى أىنىا أيْحًيي كىأيًميتي  ـي  قىاؿى  ۚ  الًَّذم ييْحًيي كى فى مً  ًبالشَّْمسً  يىْأًتي المَّوى  فىًإفَّ  ًإْبرىاًىي
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ْغًرًب فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى  اْلمىْشًرًؽ فىْأتً  ( " 931) الظَّاًلًميفى  اْلقىْكـى  يىْيًدم الى  كىالمَّوي  ۚ  ًبيىا ًمفى اْلمى
 931آية البقرة سكرة 

حكار المؤمنيف مع الكافريف : جاء في القرآف الكريـ الحكار الذم دار بيف رجميف : رجؿ  -
نَّتىْيًف  " مؤمف ، كرجؿ كافر في قكلو تعالي : ًدًىمىا جى عىْمنىا أًلىحى مىْيًف جى كىاْاًرْب لىييـ مَّثىبلن رَّجي

ْرعنا  عىْمنىا بىْينىييمىا زى جى ا ًبنىْخؿو كى فىْفنىاىيمى حى -59 اآليات مف ) الكيؼسكرة ....  ًمْف أىْعنىابو كى
45) 

مثؿ دراسة أحمد عنيزاف  :كىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت الحكار بصفة عامة 
ـ ، كالتي ىدفت إلي التعرؼ عمي فاعمية تدريس المغة العربية بأسمكب 9109الرشيدم 

الحكار في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع كتفكيرىـ االستقرائي بدكلة الككيت ، كدراسة محمد 
ار ـ، كالتي ىدفت إلي فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات الحك 9109الصبيحي 

ـ ، كالتي ىدفت إلي التعرؼ 9109لدم تبلميذ المرحمة المتكسطة ، كدراسة عبدا بف عطا 
عمي أثر برنامج تعميمي قائـ عمي استراتيجية الحكار كالمناقشة في تنمية مفاىيـ األمف 

استخداـ استراتيجية لعب األدكار ـ ، كالتي ىدفت إلي 9101الفكرم ، كدراسة محمد الشمرم 
ميارات الحكار في مادة لغتي لدم طبلب الصؼ الثالث المتكسط بحفر الباطف ،  في تنمية

ـ ، كالتي ىدفت إلي التعرؼ عمي فاعمية 9101كدراسة عمي عبد المحسف الحديبي 
استراتيجية تحاكر المقترحة في تنمية ميارات التكاصؿ كالكفاءة الذاتية في الحكار لدم 

 . ات أخرممتعممي المغة العربية الناطقيف بمغ
كمف الدراسات التي تناكلت الحكار في التربية اإلسبلمية بصفة خاصة : دراسة آدـ  
ـ ، كالتي ىدفت إلي التعرؼ عمي فاعمية طريقة الحكار كالمناقشة في تدريس 9102عجب 

ـ ، 9102مادة التربية اإلسبلمية الصؼ الثاني الثانكم بالسكداف ، كدراسة قاسـ سميـ عمي 
إلي التعرؼ عمي درجة فاعمية الحكار في تدريس مادة التربية اإلسبلمية مف  كالتي ىدفت

في دكلة اإلمارات ، كدراسة تماار كجية نظر الطمبة كالمعمميف في منطقة العيف التعميمية 
ـ ، كالتي ىدفت إلي التعرؼ عمي  فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمي 9101شمس الديف 

بمبحث التربية اإلسبلمية في تنمية ميارة الحكار لدم طالبات النظرية البنائية االجتماعية 
 الصؼ العاشر األساسي في اكء دافعيتيف نحك التعمـ .
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كمف ىنا يمكف القكؿ بأف البحث الحالي كالذم يتامف فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي الحكار 
، لـ يتـ تناكلو مف قبؿ في القرآف الكريـ لتنمية ميارات التحدث لدم طالبات المرحمة الثانكية 

 كىذا عمي حد عمـ الباحثة.
 : فزوض البحح : ثالجًا

 طالبات( بيف متكسطي درجات 1٫10يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكم داللة )  -
في التطبيقيف القبمي كالبعدم ؛ في بطاقة المبلحظة لميارات التحدث ؛  البحثجمكعة م
 الح التطبيؽ البعدم.صل

 ( بيف متكسطي درجات طالبات1٫10إحصائيان عند مستكم داللة )يكجد فرؽ داؿ  -
في التطبيقيف القبمي كالبعدم في اختبار ميارات التحدث ؛ لصالح  بحثمجمكعة ال

 االختبار البعدم.
 بحح :للدزاءات امليداىية : اإل رابعًا

لئلجابة عف أسئمة البحث الحالي ، كتحقيؽ ما ترمي إليو مف أىداؼ ، قامت الباحثة  
 : ما يميبإعداد 

 الصف األول الجاىوي. الباتمَارات التحدخ املياسبة لط قائنةإعداد أواًل : 
الصؼ األكؿ الثانكم بالخطكات  لطالباتكقد مر إعداد قائمة ميارات التحدث المناسبة 

 التالية :
 مً إعداد قائنة مَارات التحدخ : اهلدف -1

الصؼ األكؿ الثانكم ،  لطالباتميارات التحدث المناسبة تيدؼ ىذه القائمة إلي تحديد 
كذلؾ لبناء برنامج قائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ،  كمف خبللو يمكف تنمية ىذه 

 الميارات.
 مصادر بياء الكائنة : -2

 التالية :تـ إعداد القائمة مف خبلؿ المصادر 
أسامة كماؿ ـ ،9109أميرة عبدالعظيـ بعض البحكث كالدراسات السابقة مثؿ : دراسة أ ػػػ 

ـ ، 9103ـ ، مرفت البرادعي 9104ـ ، أحمد صبلح 9105سحر فؤاد  ـ ،9109
 ـ (9102ـ ، حسيف المستريحي 9101ـ ، سيتي سمكم 9102حسف عمراف 
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ـ ، عبد 9119)محمكد زقزكؽ  كتعميميا مثؿ :بعض الكتب في مجاؿ المغة العربية ب ػػ    
 ق( 9102جمعة  محمد ـ ، 9112عبدا المكجاف  ق ،0493الستار الييتي 

حامد زىراف  ،ـ 9100عباس عكض . ) ثانكيةالمرحمة ال طالباتخصائص نمك  ػ ػػػج
 (ـ9113

 (. 2آراء الخبراء كالمتخصصيف في مجاؿ المغة العربية كطرؽ تعميميا   ) ممحؽ  د ػػػ
 الصورة املبدئية للكائنة : -2

مف الصؼ األكؿ الثانكم ،  لطالباتبميارات التحدث المناسبة تـ التكصؿ إلي قائمة 
ميارة (، كقد تـ عرايا عمي  93خبلؿ المصادر السابقة ، كقد اشتممت القائمة عمي )

مجمكعة مف المحكميف؛ كذلؾ لتحديد مدم صبلحيتيا، كأخذ آرائيـ في استيعاب القائمة ليذه 
الميارات، كىؿ ىناؾ ميارات أخرم يمكف إاافتيا أك أحذفيا أك تعديميا، كقد أخذت ىذه اآلراء 

 (.0مف الجدكؿ )في عيف االعتبار، كفي اكئيا تـ التكصؿ إلي صبلحيتيا، كيتاح ذلؾ 
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 (1جذٔل )

 انظف األٔل انخبَٕي بنجبدانًٓبراد انتذذث انًُبسجخ نطيٕػخ َسجخ االتفبق نذي انًذكًيٍ دٕل 

 و
يٓبراد انتذذث انًُبسجخ نطالة انظف األٔل 

 انخبَٕي
 غير يُبست يُبست

 % انؼذد % انؼذد  

 %5 1 %15 11 انتذذث ثٕػٕح ٔثظٕد يسًٕع . 1

 % 2 %122 22 نهذذيج ْذف يسجك .أٌ يكٌٕ  2

 %15 3 %55 11 يجذأ انذذيج ثًمذيخ . 3

4 
يستخذو انًتذذث تؼجيراد انٕجّ ٔدركبد 

 انجسى.
22 122% 2 % 

5 
تكٕيٍ انجًم انتبيخ ، ٔترتيت األفكبر ، ٔانُطك 

 انسهيى .
15 15% 5 25% 

6 

استخذاو اإلشبراد ٔااليًبءاد ٔانذركبد غير 

يؼجرا  ػًب يريذ تٕطيهّ يٍ  انهفظيخ استخذايب  

 أفكبر.

14 % 12 62% 

1 

انمذرح ػهي ػرع فكرتّ ثطريمخ يرتجخ تُتمم 

يٍ انجسيؾ إني انًركت ٔيٍ انًجًم إني 

 انًفظم.

16 52% 4 22% 

 %15 3 %55 11 ؽرح األسئهخ ثسٕٓنخ ٔؽاللخ. 5

 %15 3 %55 11 انمذرح ػهي استخذاو األدنخ ٔاالستشٓبد. 1

12 
انهسبٌ ٔسرػخ انخبؽر ٔانمذرح ػهي ؽاللخ 

 االرتجبل.
15 12% 2 12% 

 %25 5 %15 15 سؼخ انخمبفخ ٔاالؽالع ٔحراء انًؼجى انهغٕي. 11

12 
طذخ انًٓبراد انُذٕيخ ٔانؼٕاثؾ انهغٕيخ 

 األخرٖ.
15 % 12 62% 

 %12 2 %12 15 ايتالن انمذرح ػهي انتأحير ٔاإللُبع. 13

 %22 4 %52 16 ػهٕا  ٔاَخفبػب .تهٕيٍ األداء انظٕتي  14

 %62 12 %42 5 ايتالن انسًبد انفُيخ يٍ يذسُبد ثذيغ . 15

16 
يستخذو كهًبد جذيذح تؼجر ػٍ أفكبرِ ٔآرائّ 

 تؼجيرا  ٔاػذب .
11 55% 3 15% 

 %55 11 %45 1 يتذذث ثطجمبد طٕتيخ يختهفخ. 11

 %22 4 %52 16 يتذذث في حمخ دٌٔ خٕف أٔ تردد. 15

 %25 5 %15 15 رثؾ األفكبر انفرػيخ ثبألفكبر انرئيسخ. 11

 %55 11 %45 1 لراءح ردٔد أفؼبل يستًؼيّ. 22

 %22 4 %52 16 اَتمبء انًفرداد انًُبسجخ في يٕالف انتٕاطم . 21

 %22 4 %52 16 انتُٕيغ في انظٕد دست االَفؼبالد . 22

23 
انتٕاطم ثظريب  يغ انًستًؼيٍ في أحُبء 

 انذذيج.
15 15% 5 15% 

 %55 11 %45 1 تكٌٕ انذركبد يؼجرح في أحُبء انذذيج. 24

25 
اإلجبثخ ػٍ األسئهخ انتي تٕجّ إنيّ إجبثخ 

 ظيت انٓذف يٍ إنمبء انسؤال.تطذيذخ 
5 42% 12 62 % 
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 طالباتحيث تـ االتفاؽ عمي عشريف ميارة مف الميارات السالؼ ذكرىا بأنيا مناسبة لدم 
حيث كانت نسبة   ميارات غير مناسبة كقد تـ حذفيا خمس، كأف ىناؾ الصؼ األكؿ الثانكم 

 كىي : %  31المكافقة عمييا أقؿ مف 
قراءة ردكد  -يتحدث بطبقات صكتية مختمفة    -امتبلؾ السمات الفنية مف محسنات بديع  

عف األسئمة التي تكجو اإلجابة  -يث تككف الحركات معبرة في أثناء الحد -أفعاؿ مستمعيو 
 إليو إجابة صحيحة تصيب اليدؼ مف إلقاء السؤاؿ.

 الصورة اليَائية للكائنة : -3
كبعد الحذؼ كالتعديؿ ، فقد اشتممت القائمة في صكرتيا النيائية عمي عشريف ميارة ، 
كتـ عرايا عمي مجمكعة مف المحكميف مرة أخرم ، لمعرفة آرائيـ في كؿ ميارة مف 

المذككرة بيا ، كقد كافؽ جميعيـ عمييا ، كتـ التأكد مف الصدؽ المنطقي ليذه الميارات 
القائمة بالرجكع إلي المصادر المختمفة لبنائيا، كالتثبيت مف االتفاؽ لما أشارت إليو ىذه 
المصادر، كما أصبحت عميو القائمة، كبيذا تـ التكصؿ إلي إعداد القائمة في صكرتيا 

 (.0) انظر ممحؽ     لمتطبيؽ النيائية ، كأنيا صالحة
الصف  طالباتاملياسبة لالكزيه احلوار يف الكزآٌ اليت تتضنً وضوعات املإعداد قائنة بثاىيًا : 

 األول الجاىوي :

 بالمراحؿ التالية: الحكار في القرآف الكريـالتي تتامف مكاكعات البمر إعداد قائمة 
 :الكزآٌ الكزيهقائنة مبوضوعات احلوار يف اهلدف مً إعداد -1

 طالباتلمكاكعات الحكار في القرآف الكريـ المناسبة تيدؼ ىذه القائمة إلي تحديد 
المناسبة ليؤالء ميارات التحدث ، كالتي تشتمؿ عمي بعض الصؼ األكؿ الثانكم 

 .التحدث، كما يمكف مف خبلليا تنمية ميارات الطالبات 
 حتديد مصادرٍا: -2

 المصادر التالية:تـ إعداد القائمة مف خبلؿ 
 القرآف الكريـ. -أ
 بعض كتب التربية اإلسبلمية، كالديف اإلسبلمي.  -ب
  .الدراسات السابقة -ج
  . الثانكيةالمرحمة  طالباتخصائص نمك  -د
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 كطرؽ تعميميا. المغة العربيةآراء الخبراء كالمتخصصيف في مجاؿ  -ه
 عزض الكائنة علي احملكنني :  -3

الصؼ األكؿ  لطالباتيـ المناسبة القرآف الكر مكاكعات الحكار في تـ عرض قائمة 
كطرؽ تعميميا، ككذلؾ بعض  المغة العربية عمي بعض المتخصصيف في مجاؿ الثانكم 

الصؼ لطالبات  مكاكعات الحكارالمتخصصيف في عمـ النفس، كذلؾ لتحديد مدم مناسبة 
، كىؿ يمكف مف ميارات التحدث المناسبة ليـ ، ككذلؾ مدم اشتماليا عمي األكؿ الثانكم 

ال كيمكف تكايح ما تـ بعد عرض القائمة  (0)ممحؽ  التحدثخبلليا تنمية بعض ميارات 
كقد ( ،  05 ) في القرآف الكريـ الحكارالتي تتامف مكاكعات الكاف عدد   عمي المحكميف:
 ملسو هيلع هللا ىلصكحكار بيف محمد  ، كأبيو حكار بيف إبراىيـ كىي  مكاكعات ةتـ حذؼ ثبلث

 كقكمو.كحكار بيف ىكد ، كقكمو
 كالجدكؿ التالي يكاح نسبة االتفاؽ كاالختبلؼ لدم المحكميف.
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 (2جذٔل )

 يٕػٕػبد انذٕار في َسجخ االتفبق ثيٍ انسبدح انًذكًيٍ نمبئًخ 

 انظف األٔل انخبَٕي بنجبدانمرآٌ انكريى انًُبسجخ نط

 يٕػٕػبد انذٕار و
يجًٕػخ 

 األداءاد

يراد 

 االتفبق

َسجخ 

 االختالف

انُسجخ انًئٕيخ 

 نالتفبق

دٕار ثيٍ انخبنك ٔثؼغ  1

سٕرح انجمرح  ـ يخهٕلبتّ

 (33 -32اآليبد يٍ ) 

 %122 طفر 25 25

دٕار يٕسي يغ لٕيّ ـ سٕرح  2

 -61انجمرح اآليبد  يٍ  ) 

14) 

 %122 طفر 25 25

ـ  ٔأثيّ دٕار ثيٍ إثراْيى  3

 (41ـــ41سٕرح يريى اآليبد )

25 11 14 44% 

دٕار ثيٍ أْم انجُخ ٔأْم  4

سٕرح األػراف اآليبد  -انُبر

 (51 -44يٍ )

 %122 طفر 25 25

دٕار شؼيت يغ يذيٍ ـ سٕرح  5

 (13 -54ْٕد اآليبد يٍ   ) 

25 24 1 16% 

دٕار انًؤيٍ ٔطبدت  6

انجُتيٍ ـ سٕرح انكٓف اآليبد 

 (44 -32يٍ ) 

25 21 4 54% 

دٕار يٕسي يغ انؼجذ انظبنخ  1

انكٓف اآليبد يٍ )  ـ سٕرح

65- 52) 

25 24 1 16% 

 ملسو هيلع هللا ىلصٔدٕار ثيٍ يذًذ   

ـ سٕرح ص اآليبد يٍ  ٔلٕيّ

 (11ـ 4)

25 1 16 36% 

دٕار يٕسي يغ لبرٌٔ ـ  5

سٕرح انمظض اآليبد يٍ 

(16- 51) 

25 24 1 16% 

دٕار إثراْيى يغ لٕيّ ـ  1

سٕرح األَجيبء اآليبد يٍ 

(51- 12) 

 %122 طفر 25 25

يغ لٕيّ ـ سٕرح  دٕار َٕح 12

 (35 -21ْٕد اآليبد يٍ )

25 24 3 55% 

دٕار ثيٍ أْم انخير ٔأْم  

انشرـ سٕرح انًبئذح اآليبد يٍ 

 (21- 32) 

25 24 1 16% 

دٕار ثيٍ ْٕد ػهيّ انسالو  

ـ سٕرح ْٕد اآليبد يٍ  ٔلٕيّ

(52-52) 

25 12 13 45% 
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َـّ، كبعد حساب نسبة االتفاؽ لكؿ  كالتي تراكحت قيمتيا ما بيف  -مكاكع كمف ث
التي تزيد فييا نسبة االتفاؽ  المكاكعاتتـ اختيار  % في اكء آراء المحكميف%011، 14
في صكرتيا  المكاكعات التي تتامف الحكار في القرآف%، كبذلؾ تـ إعداد قائمة 11عف 

 . (9النيائية  )انظر ممحؽ
 احلوار يف الكزآٌ الكزيه :إعداد الربىامر املكرتح الكائه علي  ثالجًا : 

الصؼ  لطالباتحكار في القرآف الكريـ المناسبة ال التي تتامف مكاكعاتالتـ تحديد 
الصؼ األكؿ  طالباتاألكؿ الثانكم ، كتـ تحديد ميارات التحدث التي يمكف أف تينمي لدم 

 ، جاءت كالتالي: ، كتمثمت عناصر إعداد البرنامج المقترح في عدة نقاطالثانكم 
 أىداؼ البرنامج. .0
 مصادر بناء البرنامج المقترح. .9
 محتكم البرنامج المقترح. .5
 طرؽ تدريس البرنامج المقترح. .4
 األنشطة التعميمية التي اشتمؿ عمييا البرنامج. .3
 بعض التكجييات كاألسس لتنفيذ ىذا البرنامج. .2
 دكر المعممة في تنفيذ ىذا البرنامج . .1
 .تقييـ البرنامج .1

 تفصيمي لكؿ ما سبؽ:كفيما يمي عرض 
 كتنقسـ إلي قسميف ىما : : لربىامرا أٍداف أ ــ 

األىداؼ العامة لمبرنامج، كاألىداؼ اإلجرائية السمككية ، لكؿ درس حيث ييدؼ 
البرنامج إلي تنمية ميارات التحدث المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ، كذلؾ مف خبلؿ 

 المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم. بعض مكاكعات الحكار في القرآف الكريـ
 كمف خبلؿ ىذا اليدؼ تـ تحديد األىداؼ اإلجرائية السمككية. 

 مصادر بياء الربىامر:ب ـ  
 تحددت مصادر بناء البرنامج فيما يمي:

 .التحدثالدينية، كميارات  التربيةجميع الكتب الكاردة في قائمة المراجع كالمتعمقة ب -أ 
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بعض ميارات بجميع الدركس كالدراسات السابقة الكاردة بقائمة المراجع كالخاصة  -ب 
 .التحدث

 .المغة العربية بالمرحمة الثانكيةتحميؿ كتب  -ج 
 كالخبراء.آراء المتخصصيف  -د 

 حمتوي الربىامر املكرتح وتيظينُ:دـ  ــ  
تامنت مكاكعات  ةعشر اشتمؿ البرنامج المقترح عمي مجمكعة مف الدركس، تناكلت 

 .المراد تنميتيا ميارات التحدث، كتناكلت دركس البرنامج حكار في القرآف الكريـ ال
، ثـ عرض الطبلبكما تامف كؿ درس أىدافان إجرائية، كتمييدان مناسبان إلثارة نشاط 

المراد تعميميا كقراءتيا قراءةن جيدةن، ثـ محاكاتيا مف  عمي الحكارلآليات القرآنية التي تحتكم 
، كاستخراج الدركس المستفادة منيا كالتعميؽ عمييا، ثـ الطبلبالمعمـ كمف جانب  جانب

 التقكيـ، ككذلؾ اإلشارة إلي بعض الكتب كالمصادر التي يمكف الرجكع إلييا.
 طزم تدريس الربىامر املكرتح:د ــ  

رؽ اإللقاء كالمناقشة، كتمثيؿ األدكار، كالط تنكعت طرؽ تدريس البرنامج ما بيف
 مباشرة، .الغير المباشرة ك 

 األىصطة والوسائل التعلينية اليت اشتنل عليَا الربىامر:ٍـ ـ  
قكـ تالتعميمية حيث اشتممت عمي أنشطة ككسائؿ تعميمية   تنكعت األنشطة كالكسائؿ

 داخؿ الفصؿ كخارجو، كقد تـ مراعاة ما يمي: الطالباتبيا 
 كالمحتكم كأساليب التقكيـ.أف تككف األنشطة كالكسائؿ مرتبطة باألىداؼ  -أ 
 أف تتيح الفرصة لجميع الدارسيف المشاركة اإليجابية. -ب 
 أف تسيـ إسيامان فعاالن في تحقيؽ األىداؼ المرجكة. -ج 

 تـ مراعاة ما يمي :  و ــــ  أدوات التكويه :
 التنكع : كشممت أسئمة تحريرية كأخرم شفكية. -
 االستمرار : حيث تـ استخداـ التقكيـ التجميعي. -
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 :التحكيه اليَائي للربىامر املكرتح  سـ    
 ( كذلؾ لتقدير ما يمي:5ممحؽ تـ عرض البرنامج المقترح عمي مجمكعة مف المحكميف )

مناسبة المادة التعميمية كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية، كأساليب التقكيـ لؤلىداؼ  -أ 
 العامة لمبرنامج ككؿ.

 أك التعديؿ.تقديـ المقترحات سكاء بالحذؼ كاإلاافة  -ب 
 الحكـ عمي صبلحية برنامج بالتعديؿ. -ج 

كفي اكء مقترحات السادة المحكميف تـ تعديؿ ما أمكف تعديمو مف حذؼ أك 
 (.5)ممحؽ إاافة أك إعادة صياغة، كبذلؾ أصبح البرنامج صالحان لمتطبيؽ 

 :ملَارات التحدخ الحظة املإعداد بطاقة  رابعًا : 
كذلؾ مف خبلؿ الخطكات لميارات التحدث  الطالباتتـ إعداد بطاقة مبلحظة أداء 

 التالية :
 إعداد البطاقة يف صورتَا األولية : - أ

الصؼ  طالباتاشتممت البطاقة في صكرتيا األكلية عمي ميارات التحدث المناسبة ل
ي تـ إعدادىا األكؿ الثانكم ، كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ قائمة الميارات الت

 مكاف خاؿ لمبلحظات المحكميف.كما سبؽ ، كترؾ 
 عزض البطاقة علي احملكنني : - ب

تـ عرض بطاقة المبلحظة المعدة عمي مجمكعة المحكميف العامميف بمجاؿ المغة 
 العربية كطرؽ تعميميا ، كذلؾ لمتعرؼ عمي :

 مدم مبلءمة بنكد البطاقة لميدؼ مف الدراسة . -
 مستكم البنكد ، كعدـ التكرار أك التماثؿ بينيا. -
يجاد التفسيرات البلزمة.ا -  الستفسارات الخاصة بالبطاقة كا 

، كما حيث تـ مف خبلليا تعديؿ بالبطاقةىذا كقد أبدم المحكمكف بعض المبلحظات ،  
كافؽ المحكمكف عمي أف ميارات التحدث مناسبة لميدؼ مف الدراسة كمناسبة لمستكم 

 . الباتالط
: لمتعرؼ عمي صدؽ المحتكم ، كمامكف البطاقة ، تـ عرايا مرة أخرم  صدم احملتوي -دـ

% مما 011( ، ككانت نسبة اتفاقيـ عمي بنكد البطاقة 4عمي المحكميف ) انظر ممحؽ 
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يدؿ عمي صدؽ محتكاىا ، مما يعني أنيا تقيس األىداؼ المكاكعة مف أجميا ، كبناء 
 ء.عميو يمكف الكثكؽ بيذه البطاقة في قياس األدا

الباحثة : تـ حساب ثبات بطاقة المبلحظة ، كذلؾ بقياـ  وصدقَا الذاتي -ثبات البطاقة  -د
التجريبية ( في آف كاحد  الدراسة )ة ، كباحثة أخرم بمبلحظة عشر طالبات خارج مجمكع

مع تسجيؿ المبلحظات عمي بطاقة المبلحظة ، ثـ فرغت البيانات ، كتـ حساب معامؿ 
 (395ـ، ص0212: ) فؤاد البيي الثبات باستخداـ المعادلة التالية 

   رأ أ 

  ر
 

 1٫13جدت = كبحساب ر ك 
 تقريبان  1٫2حيث ر معامؿ االرتباط كمنيا ر أأ = 

 الصدؽ الذاتي = الثباتكبحساب معامؿ 
 تقريبان  1٫23=  √الصدؽ = 

كيبلحظ أف معامؿ الثبات مرتفع نسبيان كيمكف الكثكؽ بو ، كما أف معامؿ الصدؽ   
 الذاتي مرتفع مما يجعمنا نثؽ في صدؽ البطاقة.

 الصف األول الجاىوي : طالباتإعداد اختبار مَارات التحدخ لدي  خامسًا : 

 كفؽ األسس كالخطكات التالية : تـ إعداد ىذا االختبار
 حتديد الػزض مً االختبار: -1

الصؼ األكؿ الثانكم مف بعض  طالباتييدؼ ىذا االختبار إلي قياس مدم تمكف 
ميارات التحدث التي تامنتيا القائمة ، كتـ تطبيقيا عمي مجمكعة البحث تطبيقان قبميان 

 كتطبيقان بعديا .
 : مصادر إعداد االختبار -9

 عمي المصادر التالية : تـ االعتماد
 محتكم مكاكعات البرنامج. - أ
 الصؼ األكؿ الثانكم. لطالباتقائمة ميارات التحدث المناسبة  - ب

جػ ػ االطبلع عمي مجمكعة مف األدكات المماثمة في الدراسات السابقة ذات العبلقة بالبحث 
 الستخداـ.الحالي، كمحاكلة االستفادة منيا في صياغة بنكد االختبار، ككاع تعميمات ا
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 : صياغة مفزدات االختبار -5
راعت الباحثة في صياغة االختبار مفردات االختبار سيكلة المغة ، ككاكح العبارات ، 

، كأف تقيس ما كاعت لقياسو مف أىداؼ، كقد تامنت مفردات  الطالباتكمبلءمتيا لمستكم 
 .جاالختبار جميع مكاكعات البرنام

 ( 3جذٔل ) 

 أسئهخ االختجبر ػهي يٕػٕػبد انجرَبيجيجيٍ تٕزيغ يفرداد 

 انًٕػٕػبد انتي تتؼًٍ انذٕار في انمرآٌ انكريى و

ػذد 

يفرداد 

 األسئهخ

 انُسجخ

1 
سٕرح انجمرح اآليبد   -دٕار ثيٍ انخبنك ٔثؼغ يخهٕلبتّ 

 (33 -32يٍ ) 
3 12% 

2 
 -61دٕار يٕسي يغ لٕيّ ـ سٕرح انجمرح اآليبد  يٍ  ) 

14) 
3 12% 

3 
ثيٍ أْم انخير ٔأْم انشر ـ سٕرح انًبئذح اآليبد يٍ دٕار 

 (21- 32) 
3 12% 

4 
دٕار ثيٍ أْم انجُخ ٔأْم انُبر ـ سٕرح األػراف اآليبد 

 (51 -44يٍ )
3 12% 

 %12 3 (13 -54دٕار شؼيت يغ يذيٍ ـ سٕرح ْٕد اآليبد يٍ )  5

6 
دٕار انًؤيٍ ٔطبدت انجُتيٍ ـ سٕرح انكٓف اآليبد يٍ 

 (32- 44) 
3 12% 

1 
دٕار يٕسي يغ انؼجذ انظبنخ ـ سٕرح انكٓف اآليبد يٍ ) 

65- 52) 
3 12% 

5 
 -16دٕار يٕسي يغ لبرٌٔ ـ سٕرح انمظض اآليبد يٍ )

51) 
3 12% 

1 
 -51دٕار إثراْيى يغ لٕيّ ـ سٕرح األَجيبء اآليبد يٍ )

12) 
3 12% 

 %12 3 (35 -21دٕار َٕح يغ لٕيّ ـ سٕرح ْٕد اآليبد يٍ ) 12

 %122 32  انًجًٕع

 لالختبار : املبدئيةالصورة  -4
،  يةقالم( أسئمة  01تـ إعداد االختبار في صكرتو األكلية حيث احتكم عمي ) 

 .كقد تامنت ىذه األسئمة جميع الميارات ، (  مفردة 51) مشتممة
 صياغة تعلينات االختبار : -5

، الصفحة األكلي مف األسئمة ، تمثؿتـ كاع تعميمات االختبار في صفحة مفردة        
كركعي فييا تحديد ىدؼ االختبار ، كالزمف المحدد لو، كاإلجابة عف مفرداتو بمغة كااحة 

 كسميمة.
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 قياس صدم االختبار : -6
لمتأكد مف صدؽ االختبار : قامت الباحثة بعراو في صكرتو األكلية عمي مجمكعة 

تعميـ المغة العربية، كفي اكء مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس ، كطرؽ 
ممحكظاتيـ تـ تعديؿ المفردات ، كما بقي االختبار في الصكرة النيائية مككنان مف المفردات 

 التي تـ إعدادىا في الصكرة األكلية.
 التذزبة االستطالعية لالختبار : -7

غير مجمكعة البحث الطالبات قامت الباحثة بتجربة استطبلعية عمي مجمكعة مف  
ليف نفس خصائص المجتمع األصمي ،  األكؿ الثانكممف الصؼ  طالبة(  93مف ) مككنة

 لمتأكد مف صبلحيتو قبؿ تعميمو ، كاليدؼ مف ىذا التطبيؽ كالتحقؽ مف : 
 مدل كاكح مفردات االختبار. - أ
 مدم كاكح تعميمات االختبار. - ة
 تحديد زمف االختبار. -ج
 حساب معامؿ السيكلة كالصعكبة لبلختبار. -د
 تحديد معامؿ التميز لمفردات االختبار. -ىػ 
 حساب ثبات االختبار. -ك
 حساب صدؽ االتساؽ لمفردات االختبار. -ز

كبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار عمي العينة االستطبلعية، تبيف أف مفردات االختبار  
االختبار عمي كااحة ، ككذلؾ تعميماتو ، كلـ تجد الباحثة أم غمكض أك إشكاؿ أثناء تطبيؽ 

 العينة االستطبلعية.
 سمً االختبار : -8

تـ حساب زمف االختبار كذلؾ برصد زمف اإلجابة لكؿ فرد مف أفراد العينة  
كىك ،  فيساعتبقدر  حيثكسط زمف االختبار، االستطبلعية، كفي نياية التجربة تـ إيجاد مت

 ناسب لتطبيقو.زمف م
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 :حساب معامل السَولة والصعوبة لالختبار  -9
قامت الباحثة بتحديد درجة صعكبة كؿ مفردة في االختبار في اكء نسبة عدد  - أ

الذيف أجابكا إجابة خاطئة عف تمؾ الفقرة، كاستخدمت كذلؾ المعادلة التالية )  الطالبات
 ( 594ـ ، ص 9101محسف عطية 

عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة من المجموعة     معامؿ الصعكبة
مجموع الذين حاولوا اإلجابة الفقرة من المجموعتين

              

كقد اتاح أف معامؿ الصعكبة لمفردات االختبار جاء بنسبة مقبكلة، كتراكحت ما بيف 
(1٫51  -91 1٫ .) 

تحديد معامؿ التميز إلي درجة كبيرة لمعامؿ الصعكبة، كميمة معامؿ التميز تتمثؿ في  - ة
الاعيفة الطالبة ذات القدرة العالية، ك  الطالبةتحديد مدم فاعمية سؤاؿ ما في التميز بيف 

، كبعد حساب  بالقدر نفسو الذم يفرؽ االختبار بينيما بالدرجة النيائية بصفة عامة
 - 1٫42تبيف أنيا تراكحت ما بيف )  التحدثبار تنمية ميارات معامؿ التميز الخت

 ( كىي نسبة مقبكلة إحصائيان. 1٫22
 Reliability test :  ـ  حساب ثبات االختبار10

تـ حساب ثبات االختبار بحساب معامؿ ألفا كركنباخ لمتحقؽ مف ثبات االختبار، كقد 
إلي أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف كىي قيمة كبيرة مما يشير  1٫21جاءت قيمة ألفا 

 الثبات، كأصبح صالحان لمتطبيؽ.
 ـ الصورة اليَائية لالختبار :11

(  3مف خبلؿ الخطكات السابقة أصبح االختبار في صكرتو النيائية ) انظر ممحؽ   
( مفردات ،  5، كؿ سؤاؿ )  المقاؿ مف أسئمة  أسئمة(  01حيث اشتمؿ االختبار عمي ) 

( مفردة ، كقد أيعطي لكؿ مفردة  51لي أصبح المجمكع الكمي لمفردات االختبار ) كبالتا
( درجة،  21يساكم )  التحدثدرجتاف ، أم أف المجمكع الكمي لدرجات اختبار تنمية ميارات 

 . الكاردة في القائمة التحدثكقد تمثمت في أسئمة ىذا االختبار جميع ميارات 
 : تطبيل جتزبة البحح : سادسًا 

 .بعد استكماؿ الشكؿ النيائي لمبرنامج كاستراتيجياتو كأدكات قياسو أمكف تطبيقو
 يمي : ماككتـ في تطبيؽ التجربة 
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 اختيار جمنوعة البحح :  –أ 

الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة أسماء بنت أبي  طالباتتـ اختيار مجمكعة البحث  مف      
، ـ 9102في الفصؿ الدراسي الثاني  بكر الثانكية بنات بإدارة شماؿ السكيس التعميمية ، 

راسبات ، ركعي في اختيار مجمكعة البحث بعض الاكابط كمنيا : استبعاد الطالبات القد ك 
 ( طالبة .53)كتككنت مجمكعة البحث مف 

 الكبلي ألدوات البحح :التطبيل  -ب 

كاختبار ميارات ،   بطاقة مبلحظة لميارات التحدث كىى تـ تطبيؽ أدكات البحث :
 يكـلميارات التحدث بطاقة المبلحظة ، حيث تـ تطبيؽ بحثمجمكعة العمي  ،التحدث 

كتـ تطبيؽ اختبار ميارات التحدث يـك األربعاء ، ـ 9102فبراير  92 الثبلثاء المكافؽ
ح ، كرصد الدرجات لكؿ طالبة في كبعد ذلؾ تـ التصحي،   ـ9102فبراير  91المكافؽ 
 .لبحثمجمكعة ا

 تدريس الربىامر املكرتح :  - دـ

قامت الباحثة بتدريس البرنامج المقترح القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ كذلؾ 
البرنامج بدءان مف لمعرفة فاعميتو في تنمية ميارات التحدث ، كقد تـ إعداد جدكؿ لتدريس 

ـ ، حيث 9102إبريؿ  4ـ ، كانتيي يكـ الخميس المكافؽ 9102مارس 5يـك األحد المكافؽ 
اشتمؿ البرنامج عمي عشرة دركس تـ تكريعيا عمي عشرة لقاءات كؿ لقاء تامف حصتيف 

 بكاقع ساعة كنصؼ.
 التطبيل البعدي ألدوات البحح : - د

قترح لمجمكعة البحث، قامت الباحثة بتطبيؽ بعد االنتياء مف تدريس البرنامج الم
إبريؿ  1أدكات البحث، فقد تـ التطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة في يكـ األحد المكافؽ 

إبريؿ  1ـ ، كالتطبيؽ البعدم الختبار ميارات التحدث في يكـ االثنيف المكافؽ 9102
الدرجات في كشكؼ رصد، ، حيث اتبع فيو ما اتبع في التطبيؽ القبمي ، كتـ تسجيؿ  ـ9102

  كذلؾ لمعالجتيا إحصائيان.
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 سابعًا : األساليب اإلحصائية املستددمة :

، كالتي تناسب فركض الدراسة .. كىي استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية 
 عمي النحك التالي :

 تمثمت األساليب اإلحصائية في:
 كاالنحراؼ المعيارم(.أساليب اإلحصاء الكصفي ) المتكسط الحسابي  -0
 حساب داللة الفركؽ بيف المتكسطات.ل T.testاختبار "ت"  -9

 ثاميًا : ىتائر البحح ومياقصتَا وتفسريٍا : 

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث كىك: ما فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي 
 الصؼ األكؿ الثانكم ؟ الباتالحكار في القرآف الكريـ  لتنمية ميارات التحدث لدل ط

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكم داللة ) تـ التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كنصو: " 
( بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم ؛ في 1٫10

 )ت(ختبار احيث تـ استخداـ  ".بطاقة المبلحظة لميارات التحدث ؛ لصالح التطبيؽ البعدم
مف خبلؿ  ميارات التحدث  القبمي كالبعدم في الباتالط أداءلمتعرؼ عمي داللة الفركؽ بيف 

كالجدكؿ ،  بطاقة المبلحظة  كما تقيسيا البرنامج القائـ عمي الحكار في القرآف الكريـ ، 
 كما يمي : التالي يعرض البيانات التي تـ التكصؿ إلييا

 (4 جذٔل )

 نجطبلخ يالدظخ يٓبراد انتذذثفي انميبسيٍ انمجهي ٔانجؼذي  انجذجيجًٕػخ درجبد ثيٍ يتٕسطي 

يستٕٖ 

 انذالنخ

ليًخ  د.ح

 "د"انًذسٕثخ

  ٌ و ع

20222 34 -33021  االختجبر انمجهي 35 15063 5042 

 االختجبر انجؼذي 35 46042 5021

(، كذلؾ 1011يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف  قيمة "ت" المعنكية دالة عند مستكل)         
 . لبطاقة مبلحظة ميارات التحدثلصالح التطبيؽ البعدم 

( مما 1.10كيتاحي مف الجدكؿ السابؽ كجكد داللة لقيمة )ت( عند مستكل داللة )
بحث مجمكعة الدم ألداء القياسيف القبمي كالبعيشير إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف 

لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث ، كلما كانت داللة الفركؽ تتجو دائمان نحك المتكسط األعمى، 
تجو نحك القياس البعدم مما يشير إلى ت بطاقة مبلحظة ميارات التحدثفإف الفركؽ في 

 ض الدراسة.ك صحة الفرض األكؿ مف فر 
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( 2( ٔانميبس انجؼذي ) انؼًٕد 1نهميبس انمجهي ) انؼًٕد ( : يٕػخ يتٕسؾ انذرجخ انكهيخ 1شكم )

 ػهي ثطبلخ يالدظخ يٓبراد انتذذث نًجًٕػخ انجذج.

( بيف 1٫10يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكم داللة )الفرض الثاني كنصو : " 
متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم في اختبار ميارات 

 ". لصالح االختبار البعدم التحدث ؛
في التطبيؽ القبمي طالبات الكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تمت المقارنة بيف درجات 

كالبعدم لبلختبار ميارات التحدث كتـ حساب متكسط الفرؽ ثـ حساب قيمة )ت( لمفرؽ بيف 
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.  ،متكسطي التطبيؽ القبمي كالبعدم لبلختبار

 ( 5 جذٔل )

 . انتذذثفي انميبسيٍ انمجهي ٔانجؼذي الختجبر يٓبراد  انجذجيجًٕػخ ثيٍ يتٕسطي درجبد 

يستٕٖ 

 انذالنخ

ليًخ  د.ح

 "د"انًذسٕثخ

  ٌ و ع

20222 34 -12012 انمجهياالختجبر  35 25066 5055   

انجؼذياالختجبر  35 12021 5055  

(، كذلؾ 1011يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف  قيمة "ت" المعنكية دالة عند مستكل)       
 لبلختبار. البعدملصالح التطبيؽ 

( مما 1.10يتاح مف الجدكؿ السابؽ كجكد داللة لقيمة )ت( عند مستكل داللة )
يشير إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم ألداء مجمكعة البحث 
عمى اختبار ميارات التحدث، كلما كانت داللة الفركؽ تتجو دائمان نحك المتكسط األعمى، فإف 
الفركؽ في تنمية ميارات التحدث تتجو نحك القياس البعدم مما يشير إلى صحة الفرض 

 ض الدراسة.ك الثاني مف فر 
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ي اختجبر يٓبراد ( : يٕػخ يتٕسؾ انذرجخ انكهيخ نهميبس انمجهي ٔانميبس انجؼذي ػه2شكم ) 

 انتذذث نًجًٕػخ انجذج.

 مف خبلؿ العرض السابؽ لنتائج البحث يتاح ما يمي: 
( طالبات الصؼ األكؿ 1.10أظيرت النتائج كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )

 الثانكم في التطبيؽ القبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث، لصالح التطبيؽ البعدم.
مما يدؿ عمي فاعمية البرنامج المقترح لتنمية ميارات التحدث كالذم اعتمد محتكاه 

دراسة عمي مكاكعات تتامف الحكار في القرآف الكريـ، كىذا ما يتفؽ مع دراسات كؿ مف: 
 .ـ  9105 دراسة سحر فؤاد سميــ ، ك 9109دراسة أميرة عكض  ـ ، ك9109أسامة كماؿ 

البلتي درسف البرنامج المقترح، قد حققف تحسنان ممحكظان كييفيـ مف ىذا أف الطالبات 
في أدائيف البعدم، كفقان لنتائج درجاتيف في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة معارات التحدث،  
كىذا التحسف الممحكظ الذم حدث في نتائج التجربة ترجع أسبابو إلي اإلعداد الجيد كفقان 

تكل كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية، كطرؽ التدريس، لؤلسس العممية مف حيث األىداؼ كالمح
كأساليب التقكيـ، كبيذا يمكف القكؿ بأف الطالبات قد استطعف بمكغ األىداؼ التي صيغت 

 لدركس البرنامج المقترح.
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كما أف طبيعة المكاكعات التي تتامف الحكار بصكرة عامة ك المكاكعات التي 
خاصة ليا القدرة عمي السرد كالفيـ كتنمية ميارات تتامف الحكار في القرآف الكريـ بصكرة 

 التحدث.
( بيف متكسطي 1.10كقد أظيرت النتائج كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم )

درجات طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات التحدث 
 ترح لتنمية ميارات التحدث.لصالح التطبيؽ البعدم، مما يدؿ عمي فاعمية البرنامج المق

 ـ ، كدراسة 9102دراسة قاسـ سميـ السيد  كىذا ما يتفؽ مع دراسات كؿ مف:
Goh,C.&Burns,A. 2012    كدراسة ،Luoma,S. 2011 

كيمكف إرجاع النتائج السابقة إلي أف البرنامج المقترح تامف محتكاه مجمكعة مف 
ساعدت عمي  بات كأنشطة تقكيميةكتدري الكريـ ،المكاكعات التي تتامف الحكار في القرآف 

كعمي إثارة شغؼ الطالبات كدافعيتيـ ، كما اىتـ البرنامج بكسائط  تنمية ميارات التحدث،
تعميمية متعددة كالتي اىتمت بعرض المكاكعات التي تتامف الحكار في القرآف الكريـ، 

في ميارات التحدث لدم مجمكعة  باإلاافة إلي أنو تـ تقكيـ الطالبات لمتابعة مدم التقدـ
  البحث.

ككذلؾ شغؼ التبلميذ في إبداء الرأم، كطرح الحمكؿ كاألفكار بحرية نحك المسائؿ التي 
عرض المكاكعات التي تتامف الحكار تامنيا البرنامج المقترح، كاألسمكب الذم اتبع في 

يجابية في القرآف الكريـ  ر المناخ المشكؽ الذم ساعد في المناقشة كالحكار كتكف الطالبات، كا 
 عمي التأمؿ  كنجاح التجربة.

 تاسعًا : توصيات البحح ومكرتحاتُ :

 توصيات البحح :

في اكء مشكمة البحث كفركاو كبناءن عمي النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، يمكف           
 التكصية باآلتي :

الحكار في القرآف  تدريب الطبلب عمي ميارات التحدث كميارات االستماع مف خبلؿ -
 كالسنة.

 االستفادة مف األنشطة المختمفة كالكسائؿ كالتقنيات في تنمية مياراتي االستماع كالتحدث. -
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تكجيو انتباه مخططي ككااعي مناىج المغة العربية كالتربية اإلسبلمية بالمراحؿ التعميمية  -
ث كاالستماع لدم المختمفة إلي اركرة إبراز ميارات الحكار كأىميتيا في تنمية التحد

 الطبلب.
تنظيـ دكرات تدريبية لممعمميف حكؿ الحكار في القرآف كالسنة كأىمية في تنمية ميارتي  -

 التحدث كاالستماع.
 إعداد مكتبات الفصكؿ كمكتبات المدارس بالكتب التي تتناكؿ الحكار في القرآف كالسنة. -
تيجيات التي تنمي ميارات اركرة اىتماـ مطكرم مناىج المغة العربية بمراعاة االسترا -

 التحدث كالمشاركة اإليجابية مف المتعمـ في العممية التعميمية.
كبطاقة مبلحظة ميارات لحالية ) اختبار ميارات التحدث ،اإلفادة مف أدكات الدراسة ا -

 التحدث ( عند إعداد مقررات في المكاد الدراسية في المراحؿ التعميمية المختمفة.
ميارات التحدث ، كتكفير نماذج لغكية حديثة لميارات التحدث يتدرب اركرة االىتماـ  -

 عمييا المتعمـ ، لزيادة التكاصؿ المغكم كاالجتماعي اإليجابي لدم المتعمـ في المجتمع.
إعداد أدلة استرشاديو لمعممي المغة العربية لتدريب الطبلب عمي ميارات التحدث مف خبلؿ  -

 الحكار في القرآف الكريـ.
 ات البحح :مكرتح

 استكماال لنتائج البحث كتكصياتو تقترح الباحثة إجراء البحكث كالدراسات التالية :         
  فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي الحكار في السنة النبكية لتنمية ميارات التحدث لدم

 طبلب المرحمة الثانكية.
  ميارات االستماع لدم طبلب أثر استخداـ الطريقة الحكارية في القرآف الكريـ لتنمية

 المرحمة الثانكية.
  برنامج تدريبي قائـ عمي الحكار في القرآف كالسنة لتنمية ميارات االستماع كالتحدث لدم

 معممي المغة العربية بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
 

 
 
 



 م2221( 58) -1ج-عدد مايو                                                     فاعلية برنامج مقترح...              

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                     - 333 - 

 املزادع 

 أواًل: املزادع العزبية: 

 عجب) أحمد 6102آدم طريقة فاعمية : ) اإلسالميةم التربية تدريسمادة في والمناقشة الحوار
الصفالثانيالثانويبالسودان،رسالةدكتوراه،جامعةأمدرماناإلسالمية.

ىـ(:تعزيزثقافةالحوارومياراتولديطالبالمرحمةالثانوية،الدواعي0341إبراىيمعبداهللالعبيد)
الممكعبدالعزيزلمحوارالوطني.والمبرراتواألساليب،الرياض:مركز

م(:معجمالمصطمحاتالتربويةفيالمناىجوطرق6114أحمدحسينالمقاني،عميأحمدالجمل)
،القاىرةعممالكتب.التدريس

وآدابو، الحوارمعأصحاباألديانمشروعيتووشروطو : د.ت( سيفالدينالتركستاني) أحمد
افالسعودية.منشوربموقعوزارةاألوق

م(:الدراماالتمثيميةوتنميةمياراتالتحدث،مجمةالقراءةوالمعرفة،6103أحمدصالحعبدالحميد)
،فبراير.031جامعةعينشمس،كميةالتربية،الجمعيةالمصريةلمقراءةوالمعرفة،العدد

معاآلخر،القاىرة،مركزم(:الحوارفياإلسالموالتفاعلالحضاري6103أحمدعبدهعوض)
الكتابلمنشر.

 عنيزانالرشيدي) بأسموبالحوارفيتحصيلطمبة6106أحمد العربية تدريسالمغة فاعمية : ) م
الصفالتاسعوتفكيرىماالستقرائيبدولةالكويت،رسالةماجستير،جامعةالشرقاألوسط،

كميةالعمومالتربوية.
.دارالفكرالعربيالرياض،ىـ(:الحوارالقرآني،0361)أحمدمحمدالشرقاوي

(:مديإسيامالنشاطالتربويفيتنميةالحوارلديطالبالمرحمة0341أحمدمحمدباحارث) ىـ
الميث:رسالةماجستير، النشاطومديريالمدارسفيمحافظة الثانويةمنوجيةنظررواد

كميةالتربية،جامعةأمالقري.
( الدين كمال مياراتالحوار6106أسامة تنمية عمي مياراتالتحدثوأثره من التمكن مدي : ) م

.040وتقديرالذاتلديكالبكميةالتربية،مجمةالقراءةوالمعرفة،العدد
م(:فاعميةاستراتيجيتيالتساؤلالذاتيوالمحاكاةفيتنميةميارات6106أميرةعوضعبدالعظيم)

التحدثلديتالميذالمرحمةاإلعدادية،رسالةماجستير،كميةالتربية،جامعةعينشمس.
م(:فاعميةبرنامجتعميميقائمعميالنظريةالبنائيةاالجتماعية6101تماضرفيصلشمسالدين)

األساسيفي لديطالباتالصفالعاشر الحوار ميارة فيتنمية اإلسالمية  بمبحثالتربية
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الجامعةض ، والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة ، التعمم نحو دافعيتين وء
،ستمبر.5،العدد62اإلسالميةبغزة،مجمد

م(:طرقتعميمالمغةالعربيةفيالتعميمالعام،البيضاء،0992حسنالخميفة)وجاسمالحسون،
جامعةعمرالمختار.

م(:عممنفسالنمووالطفولةوالمراىقة،القاىرة،عالمالكتب،دار6115ران)حامدعبدالسالمزى
السالملمنشروالتوزيع.

م(:القرآنوحوارالعقل،طرابمس:جمعيةالدعوةاإلسالميةالعالمية.6110حسنالباش)
 ( شحاتو 6113حسن ، والتطبيق النظرية بين العربية المغة تعميم : ) المصريةم الدار ، القاىرة
المبنانية.

شارك(فيتحسينمياراتالتحدث–زاوج–م(:أثراستراتيجية)فكر6109حسينالمستريحي)
فيالمغةالعربية،المجمةاألردنيةفيالعمومالتربوية،جامعةاليرموك.

تنميةمياراتالتحدثلديم(:أثراستخداماستراتيجيةدورةالتعممفي6102حسنعمرانحسن)
،يوليو.4،العدد46طالبالصفاألولالثانوي،مجمةكميةالتربية،جامعةأسيوط،مجمد

م(:مجاالتالحواروآدابوفيضوءالقرآنالكريم،المجمةالعمميةلجامعة6101حسينعبدالعال)
.0د،العد09الممكفيصل،العموماإلنسانيةواإلدارية،مجمد

ىـ(:الحواروآدابووتطبيقاتوفيالتربيةاإلسالمية،مركزالممكعبدالعزيز0365خالدالمغامسي)
لمحوارالوطني.

( ،6113رشديطعيمو وتقويميا تطويرىا إعدادىا العربية المغة تعميم لمناىج األسسالعامة : ) م
القاىرة،دارالفكرالعربي.

(:ثقافةالحوارلديطالباتالمرحمةالثانويةفيمدينةالرياضودورىاىـ0341ريمخميفالباني)
فيتعزيزبعضالقيمالخمقية،الرياض،مركزالممكعبدالعزيزلمحوارالوطني.

ىـ(:التوقيفعميميماتالتعاريف،عالمالكتب.0301زينالعابدينالمناوي)
،عمان،مكتبةجرير.0المغةالعربية،طم(:النافعفي6101سالمنادرعطية)

 إسماعيل) األنشطةالالصفيةفيتنميةمياراتالتحدثلديطالب6104سحرفؤاد فاعمية : م(
الصفالثانياإلعداديفيضوءنظريةالتعممذيالمعني،مجمةالدراساتالعربيةفيالتربية

.3،مجمد49،وعممالنفس،العدد
م(:مفيومالحوارفيالكتابوالسنة،التواصلفيالرؤيةالمعرفيةاإلسالمية،6100)سعيدمنتاق

مركزالدراساتوالبحوثاالنسانيةواالجتماعية،بجدة.
ىـ(:أدبالحوار،مكتبةالرشد،الرياض،المممكةالعربيةالسعودية.0363سميمانالعودة)
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( الجمل محمد ، روحي 6113سمير الكتابم( دار العين، ، العربية المغة في مياراتاالتصال :
الجامعي.

م(:أثراستخداماستراتيجيةالتمخيصفيتحسينمياراتالتحدثوالقراءة6102سيتيسموينور)
الجيريةلديمتعمميالمغةالعربيةفيجامعةالسمطانزينالعابدينبماليزيا،مجمةالدراسات

ديسمبر.6ة،الجامعةاإلسالميةالعالمية،العددالمغويةواألدبي
م(:أثرالثنائيةالمغويةعمياكتسابأطفالمرحمةماقبلالمدرسةلبعض6115شحاتوأحمدالسمان)

المياراتالمغوية.رسالةماجستير،كميةالتربية،جامعةأسيوط.
جدة،داراألندلسالخضراء.ىـ(:معالمفيمناىجالدعوة،0361صالحعبداهللحميد)

م(:فاعميةمؤتمراتالفيديوفيتنميةمياراتآدابالحوارلديطالب6104صالحمحمدالعويفي)
المرحمةالمتوسطة،رسالةماجستير،كميةالتربية،جامعةالباحة.

التحدثواالستماعم(:فعاليةبرنامجلتنميةميارات6101صفيةفتحالبابأمين،معتزعبداهلل)
لزيادةالرضاعنالصداقةلديعينةمنطالباتجامعةجنوبالوادي،دراساتعربيةفيعمم

.6،العدد9النفس،مجمد
م(:الحوارفياإلسالم،مجمةمركزبحوثالقرآنالكريموالسنةالنبوية6104صالحالدينمحمد)

،السودان.0اإلسالمية،العدد،جامعةالقرآنالكريموالعموم
الشيخوخة(،دارالمعرفة–المراىقة–م(:عممنفسالنمو)الطفولة6100عباسمحمودعوض)

الجامعية.
عبدالحميمحفني)د.ت(:أسموبالمحاورةفيالقرآنالكريم،القاىرة.

م(:طرقتعميمالمغةالعربيةالمرحمةاالبتدائية،القاىرة،دارالشرق6103)سعدعبدالحميدزىري
لمطباعة.

م(:أصولالتربيةاإلسالمية،دمشق،دارالفكرالمعاصر.6111عبدالرحمنالنحالوي)
 الستارالييتي) 0365عبد  6113-ىـ كتاباألمة، سمسمة الذاتواآلخر، الحوار.. : ) وزارةم

.99األوقافوالشئوناإلسالمية،العدد
م(:أخالقياتالحوار،عمان،دارالشروقلمنشروالتوزيع.0994عبدالقادرالشيخمي)

ىـ(:التربيةبالحوار،الرياض،مركزالممكعبدالعزيزلمحوارالوطني.0340عبدالكريمبكار)
رفياإلسالم،مكةالمكرمو،مركزالكون.م(:الحوا6112عبداهللحسينالموجان)

م(:الحواروآدابوفياإلسالم،الرياض،العبيكانلمنشر.6119عبداهللسميمانالمشوخي)
م(:آدابالحوارفيالقصصالقرآني:سورةىودعميوالسالم6101عفافعطيةاهللالمعيري)

،جامعةأمالقري.24إلسالمية،العددأنموذجًا،مجمةلعمومالشريعةوالدراساتا
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ىـ(:أىميةالحوارفيالعمميةالتربوية،متاحعميالرابط0343عالءالدينمحمدالزعيتري)
www.alzatari-net\docs\research-610.doc.

م(:تدريسفنونالمغةالعربية،القاىرة،دارالفكرالعربي.6111عميأحمدمدكور)
م(:فاعميةاستراتيجيةتحاورالمقترحةفيتنميةمياراتالتواصل6101المحسنالحديبي)عميعبد

والكفاءةالذاتيةفيالحوارلديمتعمميالمغةالعربيةالناطقينبمغاتأخري،المجمةالتربوية،
يونيو.062،العدد46جامعةالكويت،مجمسالنشرالعممي،مجمد

م(:تعميمالمغةالعربيةلذوياالحتياجاتالخاصة،6119ظ،ماىرشعبان)عميسعد،وحيدحاف
القاىرة،إيتراكلمنشروالتوزيع.

م(:حقيقةالحواروأىميتوفياإلسالم،مطبوعضمنالسجلالعممي6104عميعودةالشرفات)
،مطابعجامعةاإلمام.ملسو هيلع هللا ىلصلمؤتمرالحواروأثرهفيالدفاععنالنبي

عمي ( مجمي ،6102محمد ماىيتيا االنجميزية المغة مفردات في والكتابة التحدث ميارات : ) م
 ،العدد واالجتماعية والنفسية لمبحوثالتربوية التربية مجمة ، تقويميا ، ،0ج–021تدريسيا

كميةالتربيةجامعةاألزىر.
 البيي) محمد النفساإلحصائيوقياسالعقل0929فؤاد عمم : ) الفكرم دار ، القاىرة البشري،

العربي.
كمية6115فتحيعمييونس) ، ،القاىرة الثانوية فيالمرحمة العربية المغة استراتيجياتتعميم : ) م

التربيةجامعةعينشمس.
ربية،دارالتيسيرم(:طرقتعميمالمغةالع0999فتحيعمييونس،محمودالناقة،رشديطعيمة)

القاىرة.،
 العبودي) سمطان لمنشر0362فيد أطمسالخضراء دار الرياض، منيجوسموك، الحوار : ) ىـ

والتوزيع.
م(:درجةفاعميةالحوارفيتدريسمادةالتربيةاإلسالميةمنوجيةنظر6102قاسمسميمالسيد)

،بيةالمتحدة،رسالةماجستيرالعرالطمبةوالمعممينفيمنطقةالعينالتعميميةفيدولةاإلمارات
جامعةأمدرماناإلسالمية،كميةالتربية،السودان.

 ( عطية عمي لمنشر6101محسن صفاء دار ، الفعال التدريس في الحديثة االستراتيجيات : ) م
والتوزيععمان،األردن.

محمدأحمدبنأبيبكربنفرجاألنصاريالمالكي،أبوعبداهللالقرطبي،مفسر،منتصانيفو:الجامع
الحسنى، اهلل أسماء فيشرح األسنى الفرقان، وآي السنة تضمنتو لما والمبين القرآن ألحكام
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ذىب)ىـ(بمصر.انظر:شذراتال220التذكرةبأحوالالموتىواآلخرةوغيرىا،توفيعام)
(.69-61)طبقاتالمفسرينلمسيوطي،ص5/445

م(:التفكيرالكالمي:التطور،المجاالت،6112محمدجيادجمل،عمرأحمد،فوازفتحاهلل)
األنشطة،اإلمارات،دارالكتابالجامعي.

العربية،القاىرة،م(:االتجاىاتالتربويةالمعاصرةفيتدريسالمغة6114محمدرجبفضلاهلل)
عالمالكتب.

م(:مشكاةالمصابيح،بيروت،المكتب0915محمدعبداهللالخطيبالعمري،وليالدينالتبيزي)
اإلسالمي.

ىـ(:قواعدومبادئالحوارالفعال:الرياض:0340محمدعبداهللالشويعر،عبداهللعمرالصيقان)
الوطني.مركزالممكعبدالعزيزلمحوار

الفتاحأبوخميل) م(:منيجمقترحلتعميمبعضمياراتالتحدثلتالميذالصف6112محمدعبد
الخامساالبتدائي،رسالةماجستير،كميةالتربية،فرعدمنيور،جامعةاالسكندرية.

التوزيع.م(:شخصيةالمسمم،بيروت،دارالبشائراإلسالميةلمنشرو6113محمدعميالياشمي)
م(:فاعميةاستخداماستراتيجيةلعباألدوارفيتنميةمياراتالحوارفي6102محمدماجدالشمري)

مادةلغتيلديطالبالصفالثالثالمتوسطبحفرالباطن،المركزالقوميلمبحوثبغزةمجمة
،مايو.3،العدد0العمومالتربويةوالنفسية،مجمد

(:الحوارالثقافيبينالشرقوالغرب،القاىرة،مطبعةوزارةاألوقاف.م6109محمدمختارجمعة)
ىـ(:تاجالعروسمنجواىرالقاموس،بيروت،دارالفكرلمطباعة0303محمدمرتضيالزبيدي)
والنشروالتوزيع.
لحوارلديم(:فاعميةبرنامجتدريبيمقترحفيتنميةبعضمياراتا6106محمدمعتقالصبحي)

تالميذالمرحمةالمتوسطة،رسالةماجستير،جامعةطيبة.
ىـ(:لسانالعرب،بيروت،دارالصادر.0303محمدمكرمبنمنظور)

 ( زقزوق حمدي مصر6116محمود ، الحوار وقضايا اإلسالم : ) لمشؤنم األعمى المجمس ،
.اإلسالمية

(:الكش0312محمودعمروالزمخشري) افعنحقائقغوامضالتنزيل،دارالكتابالعربي،ىـ
بيروت.

م(:الكفاءةالمغويةاألكاديميةتطبيقاتعممية،القاىرة،توزيعالعربية6101مصطفيرسالنشمبي)
لممناىج.
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م(:بناءاختبارالكفاءةالمغويةلطالبالمرحمةالثانويةفيميارة6105مرفتعبدالحميدالبردعي)
،أبريل.51تحدث،مجمةكميةالتربية،جامعةطنطا،العددال

ىـ(:ضوابطالحوارفيالفكراإلسالمي،الرياض،مركزالممكعبد0341مفرحسميمانالقوسي)
العزيزلمحوارالوطني.

مكتبةوىبو.ىـ(:الحوارفنياتوواستراتيجياتووأساليبتعممو،القاىرة،0304منيإبراىيمالمبودي)
م(:الحوارفيالقرآنالكريمندراسةتطبيقية،مجمةالعمومالشرعية،6102ناديةمحمدإبراىيم)

يوليو.0جامعةاإلماممحمداإلسالمية،العدد
م(:مياراتفيالمغةوالتفكير6115نبيلعبداليادي،عبدالعزيزأبوحشيش،خالدعبدالكريم)

ردن،دارالمسيرة.،عمان،األ
م(:حوارالقرآنالكريملمحضاراتأصولووأساليبوووسائمو،القاىرة،6101نشأتإبراىيمأحمد)

دارالمحدثينلمبحثالعمميوالترجمةوالنشر.
م(:مركزتطويرالمناىجوالموادالتعميمية.6109وزارةالتربيةوالتعميم)

الطرازاألسرارالبالغيةوعمومحقائقاإلعجاز،بيروت،المكتبةالعصرية.يحيالعموي)د.ت(:
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