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ادتراتيجيات حفظ القرآن الكريم لدى طالب مدارس تحفيظ القرآن
الكريم في محافظة األحداء

د .إبراىيم بن عبدا﵁ ا٠تطيب *
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف استراتيجيات حفظ القرآن الكريم التي يستخدمها طلبة

مدارس تحفيظ القرآن الكريم في محافظة األحساء ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الكيفي

لإلجابة على أسئلتها ،كما استخدمت المقابلة شبه المقننة أداة للدراسة ،وتم تطبيق األداة على عينة

من ( )44طالباً من طالب الصف األول الثانوي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم .وتوصلت الدراسة

إلى نتائج عدة منها :أن الطالب يتفقون على فضل حفظ القرآن الكريم وأهميته  ،كما يتفقون على

عدم صعوبة حفظه ،وترى غالبيتهم أن له أثراً إيجابياً في تنمية تحصيلهم الدراسي ،كما توصلت
الدراسة إلى أن هناك تحديات تواجه بعض الطالب في حفظهم للقرآن الكريم في مقدمتها :ضعف
تنظيم الوقت ،وضعف الدافعية أو التشجيع ،واآليات المتشابهات .وبينت النتائج أن عامل الدافعية

أو التشجيع من أهم العوامل المساعدة على تجاوز تلك التحديات ،إضافة إلى عامل صدق النية
وتميزا في حفظ القرآن
ومعرفة الحافز الديني ،كما أظهرت النتائج أن االستراتيجيات األكثر فعالية ً
الكريم والتي يستخدمها المستجيبون جميعهم هي :اختيار المكان المناسب للحفظ ،واختيار
الوقت المناسب للحفظ ،وتقسيم مقدار الحفظ إلى آيات عدة مع الربط بينها ،والتكرار

والمراجعة.

الكلمات المفتاحية :حفظ القرآن الكريم ،استراتيجيات حفظ القرآن الكريم ،مدارس تحفيظ

القرآن الكريم.

* أستاذ مساعد يف قسم ا١تناىج وطرؽ التدريس  -كلية الًتبية  -جامعة ا١تل ييل  -السعودية.
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Strategies for Memorizing Holy Quran among
Students of Holy Quran Memorization Schools in
Al-Ahsa Governorate
Dr. Ebrahem Abdullah Al Khateeb
Faculty of Education
King Faisal University
Saudi Arabia

Abstract
The current study is aiming at identifying the strategies for memorizing
the Holy Qur’an used by students of memorizing the Holy Qur’an schools in
Al-Hasa Governorate. The study has used qualitative approach to answer its
questions, based upon module interview as a study tool. The tool was
applied to a sample of (14) students from 1st Secondary at Holy Qur’an
Memorization School. The study has come to a number of conclusions,
including that the students agree on the advantage and importance of
memorizing the Holy Quran, and non-difficulty of memorizing it; most of
them see that it has a positive impact on developing their academic
achievement. The study has also found that there are challenges facing some
students in memorizing the Holy Quran, topped by: weak organization of
time, weak motivation or encouragement, and similar verses. It also showed
that the motivation or encouragement factor is one of the most important
factors that help overcome these challenges, in addition to the factor of
sincere intention and religious motivation. The results also showed that the
most effective and distinctive strategies in memorizing the Qur’an, used by
all respondents include: choosing the right place and the right time to
memorize, dividing the amount of memorization into several verses with
linking them, repetition and review.
Keywords: Memorization of Holy Quran, Strategies of Memorizing Holy
Quran, Holy Quran Memorization Schools.
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المقدمة
للقرآف الكرمي مكانة عظيمة ،وقدسية خاصة يف نفوس ا١تسلمُت؛ يهو كبلـ ا﵁ ا١توحى بو إىل رسولو
الكرمي صلى ا﵁ عليو وسلم ،والشريعة ا١تلقاة على كاية العباد من اإلنس واٞتن ،قاؿ تعاىل﴿ :تَػبَ َارَؾ الَّ ِذي
ِِ ِ
ِ ِ
ُت نَ ِذ ًيرا﴾ [الفرقاف.]ٔ:
نػََّزَؿ الْ ُف ْرقَا َف َعلَى َعْبده ليَ ُكو َف ل ْل َعالَم َ
والقرآف كتاب ا﵁ ا٠تالد الباقي منذ نزولو على سيد ا٠تلق صلى ا﵁ عليو وسلم إىل أف تقوـ الساعة ،يقد
مر األزماف ،ونقلوه
ّ
تعهد ا١توىل ْتفظو من الزيادة والنقلاف والتبدي والتحريف ،يتعاىده ا١تسلموف على ّ
نقبلً متواتراً صحيحاً جيبلً بعد جي كما جاء على لساف سيد ا٠تلق صلى ا﵁ عليو وسلم عن جربي عليو
السبلـ عن ربّو ج يف عبله ،قاؿ تعاىل﴿ :إِنَّا َْ٨تن نػََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َٟتَايِظُو َف﴾ [اٟتجر ،]ٜ:وىذه ا١تيزة
ُ
ّ
مل تكن لكتاب آخر من الكتب السماوية السابقة غَت القرآف الكرمي.
ا١تهمة ،حيث قاموا هبا
وقد ّ
سخر ا﵁ تعاىل ٟتفظ كتابو الكرمي أناساً اختارىم وجعلهم من خاصتو ٢تذه ّ
أيض قياـ ،وذل عرب العلور ا١تتتالية ابتداء من علر اللحابة -رضواف ا﵁ عليهم -إىل أف يرث األرض
يشريهم ا﵁ بأف جع صدورىم أوعية ٟتفظ كتابو الكرمي (شعيب .)ٕٕٓٔ،وذل ملداقاً
ومن عليهاّ ،
لقولو تعاىل﴿ :ولَ َق ْد يَ َّسرنَا الْ ُقرآ َف لِ ِّ
لذ ْك ِر يَػ َه ْ ِمن ُّم َّدكِ ٍر﴾ [القمر .]ٔٚ:كما ّبُت ا﵁ ج ّ يف عبله عِظم
ْ ْ
َ
ات
ن
ػ
ي
ػ
ب
ات
آي
و
ى
ب
﴿
:
وج
عز
بقولو
العلم
ا
و
أوت
م
بأن
ووصفهم
كبلمو،
ٖتفظ
اليت
اللدور
شأف تل
ّ
ّ ّ َ ْ ُ َ َ ٌ َِّ َ ٌ
ِ َّ ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم﴾ [العنكبوت.]ٜٗ:
ِيف ُ
ص ُدور الذ َ
كبَتا ٕتاه حفظ القرآف الكرمي ،يقد اضطلعت بدور
وقد أبدت حكومة ا١تملكة العربية السعودية اىتماماً ً
رائد ٕتاه ذل اٞتانب بإقرارىا القرآف الكرمي مادة أساسية يف ٚتيع مراح التعليم العاـ ،وإنشائها معاىد
القرآف الكرمي ،واٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآف الكرمي ،وايتتاحها ٣تمع ا١تل يهد لطباعة ا١تلحف
الشريف با١تدينة ا١تنورة منذ عاـ ٗ ،ٜٔٛوالذي يُع ّد من أروع صور العناية بالقرآف الكرمي حفظاً وطباعة
وتوزيعاً ،وإقامتها مسابقات القرآف الكرمي ا﵀لية والدولية ،وٗتليص اٞتوائز وا١تكايآت ا١تادية ٢تا.
مهماً من أوجو اىتماـ ا١تملكة العربية السعودية ٕتاه ٖتفيظ القرآف
وتع ّد مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي وجهاً ّ
الكرمي ألبنائها ،إذ أيردت ىذا النوع بالتعليم منذ عاـ ٖٔٙٚى ػ هبدؼ "إشاعة حفظ القرآف الكرمي،
ودراسة علومو ،قياماً بالواجب اإلسبلمي يف اٟتفاظ على الوحي ،وصيانة تراثو" (وزارة الًتبية والتعليم،
٘.)ٔٚ ،ٜٜٔ
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ويع ّد تطوير مستوى مهارة حفظ القرآف الكرمي لدى طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي من خبلؿ
ملحة لتحقيق الغاية العظمى ،وا٢تدؼ األٝتى من إنشاء تل
اسًتاتيجيات اٟتفظ ا١تناسبة و ّ
الفعالة ،ضرورة ّ
ا١تدارس التعليمية النظامية .ويف ىذا ا١توضوع يؤّكد العزيزي (ٕٗٔٓ) ضرورة اتباع حفاظ القرآف الكرمي
يستمروا يف ٤تاولة تطبيق
السًتاتيجيات خاصة وعلميّة تعينهم على حفظو ،وتثبتو يف صدورىم ،وأف
ّ
االسًتاتيجيات ا١تناسبة ٢تم؛ ليكتشفوا القدرات الكامنة يف أنفسهم .كما أ ّف استخداـ االسًتاتيجيات
الفعالة كما يؤّكد اٞتبلد (ٕٔٔٓ) يساعد يف تسهي عملية حفظ القرآف الكرمي ،وتعزيز التعلّم،
ا١تناسبة و ّ
والتم ّكن من التبلوة اللحيحة ،وتثبيت اٟتفظ يف الذاكرة و٘تتينو  ،وتنمية القدرة على االستدعاء ا١تنظم
لآليات القرآنية ا﵀فوظة.
ا١تختلُت يف ٣تاؿ تعليم القرآف الكرمي وحفظو باقًتاح عدد من االسًتاتيجيات ا١تعينة
اىتم عدد من
ّ
وقد ّ
على حفظ القرآف الكرمي ،ومن ذل على سبي ا١تثاؿ ال اٟتلر ما إتو إليو الغوثاين (ٖٕٓٓ) يف ٖتديد
اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي يف ٜتس عشرة قاعدة أبرزىا :االقتلار على طبعة واحدة من ا١تلحف
التغٍت بالقرآف ،والربط اللويت والبلري بُت أواخر اآليات وأوائلها ،وتركيز النظر
الشريف ،والقراءة اجملودة و ّ
على رسم اآليات يف ا١تلحف أثناء اٟتفظ.
ومنها ما جاء عند مهاـ (ٖٕٔٓ) والذي ٖت ّددت اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي لديو يف عشر خطوات
أبرزىا :ضرورة التل ّقي وا١تشايهة عن ا١تشايخ ،وتقسيم اآليات ا١تراد حفظها ،والربط بُت اآليات السابق
حفظها واآليات اٞتديدة ،ومراجعة السورة كاملة والتأ ّكد من حفظها قب االنتقاؿ إىل سورة جديدة.
وكذل ما جاء عند القاسم (د.ت) والذي يرى أف اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي تتح ّدد يف اثنيت
عشرة وسيلة أبرزىا :اإلخبلص ﵁ تعاىل يف حفظ القرآف الكرمي ،واستشعار األجر العظيم ا١تًتتّب على
حفظو ،والعناية بلحة قراءة اآليات قب حفظها ،وقراءة ا﵀فوظ يف الللوات السريّة والنواي .
وبالنظر يف األدب الًتبوي ا١تتعلق باسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ،وما تّ عرضو سابقاً يتضح أ ّف
ا١تختلُت يتّفقوف على أنو ال توجد قواعد ٤ت ّددة أو تلنيف معُت ديكن االتفاؽ عليو يف ىذا اجملاؿ -وإف
ّ
اتفقوا يف كثَت من أيكارىم ،-ويعزو الباحث ذل إىل تباين ٕتارهبم وخرباهتم يف ٣تاؿ حفظهم للقرآف
الكرمي ،وكذل اختبلؼ أساليب تتّبعهم ٢تذا ا١توضوع.
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 -4مشكلة الدراسة:
يتطرؽ
١تا كاف حفظ القرآف الكرمي واجباً وجوبًاً كفائيّاً على األمة اإلسبلمية حىت ال ينقطع تواتره ،وال ّ
إليو ٖتريف أو تبدي  ،وكاف من األمهية ٔتكاف أف ٖت ّقق مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي الغاية العظمى اليت
وجدت من أجلها وا١تتمثلّة يف" :إشاعة حفظ القرآف الكرمي ،ودراسة علومو ،قياماّ بالواجب اإلسبلمي يف
اٟتفاظ على الوحي ،وصيانة تراثو" (وزارة الًتبية والتعليم .)ٔٚ ،ٜٜٔ٘ ،كاف من الواجب الوقوؼ على
التعرؼ إىل مدى ٖت ّققو واكتشاؼ جوانبو ا١تختلفة.
ىذا ا٢تدؼ بدقّة ،و ّ
تدين مستوى حفظو
وقد الحظ الباحث من خبلؿ تدريسو يف إحدى حلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي ّ
واستظهاره لدى طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي؛ ونتيجة لذل قاـ الباحث بدراسة استطبلعية
مبسطة يف إحدى حلقات التحفيظ القرآنية على عينة ٥تتلفة من طلبة تل ا١تدارس بلغ عددىم عشرة
ّ
طبلب قب عقد الدراسة بشهر واحد ،وبتحلي استجاباهتم وجد الباحث أ ّف (ٓ )ٝٚمنهم يواجهوف
ا١تقرر عليهم حفظها ،واالسًتاتيجيات اليت يتبعونا يف اٟتفظ
مشكلة حقيقية يف االحتفاظ باآليات القرآنية ّ
وا١تراجعة .عازين ذل إىل أسباب ع ّدة منها :ضعف اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي اليت يستخدمونا
داخ الفل أو خارجو لتثبيت ا﵀فوظ أو تسهي عملية اٟتفظ  ،وضعف تفعي معلّميهم لطرائق علمية
تعزز من حفظهم للقرآف الكرمي واسًتجاعو ،باإلضاية إىل قلّة الدايعية ٕتاه ىدؼ
واسًتاتيجيات مناسبة ّ
حفظ القرآف الكرمي لدى بعضهم ،أو ضعف تنظيم الوقت.
وا١تتتبّع للدراسات واألْتاث العلمية يف ٣تاؿ حفظ القرآف الكرمي جيد تأكيدىا على ضعف مستوى حفظو
تدين مستوى اٟتفظ
توصلت إليو دراسة العقيدي (ٕٔٓٓ) من ّ
لدى الطبلب بوجو عاـ .ومن ذل  ،ما ّ
لدى طبلب اللف الثالث الثانوي ٔتدارس ٖتفيظ القرآف ٔتنطقة الرياض التعليمية ،حيث حل ()ٝٗ,ٚ
١تقرر حفظ القرآف الكرمي .وما أ ّكدتو دراسة
من عينة الدراسة على ٓ ٜٝيأكثر يف االختبار الشفهي ّ
القرشي (ٕٕٔٓ) من وجود ٍ
تدف ملحوظ يف مستوى حفظ الطبلب عينة الدراسة للقرآف الكرمي .إضاية
تدين مستوى ٖتلي الطبلب يف حفظ القرآف الكرمي
توصلت إليو دراسة القوابعة (ٕٗٔٓ) من ّ
إىل ما ّ
واالحتفاظ بالتعلّم ١ت ّدة أطوؿ؛ وذل بسبب ضعف استخدامهم السًتاتيجيات اٟتفظ ا١تناسبة.
ظ ٍ
ْتظ واير
مقرر القرآف الكرمي يف مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي با١تملكة العربية السعودية مل حي َ
ونظرا لكوف ّ
ً
ا١تقرر دوف
من الدراسات واألْتاث العلمية مقارنة با١تواد الدراسية األخرى ،وغلبة الدراسات الكمية ٢تذا ّ
جهد كيفي كاؼ ،ولكوف البحث يف ىذا ا١تيداف كما يؤّكد العزيزي (ٕٗٔٓ) ال يزاؿ بكراً غنيّاً
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بالتطبيقات واإلسًتاتيجيات ومفتوحاً للدراسات والبحوث ،إضاية إىل عدـ وجود دراسة مستقلّة تكشف
عن اسًتاتيج يات حفظ القرآف الكرمي لدى طبلب مدراس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ا١تملكة العربية السعودية
بوجو عاـ ،و٤تايظة اإلحساء بوجو خاص -حسب علم الباحث-؛ جاءت ىذه الدراسة الكيفية للوقوؼ
على نتائج دقيقة ٕتاه اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي اليت يستخدمها طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف
الكرمي ٔتحايظة اإلحساء.
تتح ّدد مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس اآليت:
ما استراتيجيات حفظ القرآن الكريم لدى طالب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في محافظة
اإلحساء؟

 -2أهمية الدراسة:
تكتسب ىذه الدراسة أمهيتها من أمهية ا١تادة اليت تتناو٢تا (القرآف الكرمي) ،ومن ا١توضوع الذي تستخدمو
(اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي) ،ومن ىذا ا١تنطلق ديكن إبراز أمهية ىذه الدراسة من خبلؿ النقاط
اآلتية:
 إيادة ا١تعنيُت يف وزارة التعليم بتلورات طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ٨تو حفظ القرآفالكرمي ،وٖتديد التحديات اليت تواجههم يف حفظو؛ الٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة ١تساعدهتم حياؿ
ذل .
 إلقاء الضوء على العوام ا١تساعدة على مواجهة التحديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظا١تختلُت إليها.
القرآف الكرمي يف حفظهم للقرآف الكرمي ،ولفت نظر
ّ
تتوص إليو
 إيادة اٞتهات ا١تعنية بتقدمي اسًتاتيجيات يعالة ٟتفظ القرآف الكرمي من خبلؿ ما ّالدراسة من نتائج ميدانية؛ األمر الذي يساعد يف إخراج جي من اٟت ّفاظ ا١تتم ّكنُت ،وٖتقيق
الغاية األٝتى اليت أنشئت من أجلها مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي.
 ندرة البحوث العلمية اليت أجريت يف ٣تاؿ اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ،وبالتايل يتح اجملاؿا١تتغَتات ا١تختلفة.
أماـ الباحثُت للوقوؼ على ىذا ا١توضوع ويق ّ
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 -3أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل ٖتقيق األىداؼ اآلتية:
تلورات العامة لطبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء ٕتاه حفظ
التعرؼ إىل ال ّ
ّ
القرآف الكرمي.
 بياف التح ّديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء يف حفظهمللقرآف الكرمي.
التعرؼ إىل العوام اليت تساعد طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء على
ّ
مواجهة التحديات اليت تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي.
 الكشف عن االسًتاتيجيات اليت يستخدمها طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظةاإلحساء يف حفظهم للقرآف الكرمي.

 -4أسئلة الدراسة:
ستجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:
تلورات العامة لطبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء ٕتاه حفظ القرآف
 ما ال ّالكرمي؟
 ما التحديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء يف حفظالقرآف الكرمي؟
 ما العوام اليت تساعد طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء على مواجهةالتحديات اليت تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي؟
 ما االسًتاتيجيات اليت يستخدمها طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء يفحفظ القرآف الكرمي؟
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 -5مصطلحات الدراسة:
حفظ القرآن الكريم :اٟتفظ لغة :عرؼ (اٞترجاين ،د.ت )ٜٚ ،اٟتفظ يف معجمو يقاؿ :ىو "ضبط
اللور ا١تدركة" ،وأشار مسعود (ٕ )ٜٔٛإىل أف للحفظ يف اللغة معاين ع ّدة منها :اٟتِراسة ،وا١تنع من
الضياع ،والكتم ،والبقاء على األمر.

يتم ييها اإلبقاء أو االحتفاظ بالتجارب أو ا٠تربات ا١تتعلّمة نتيجة
واٟتفظ اصطبلحاً" :عملية عقلية ّ
موجو من الفرد إىل نواحي ا١تعارؼ وا١تهارات ا١تراد االحتفاظ هبا ْتيث تلبح أثراً
٣تهود أو انتباه إرادي ّ
باقياً ديكن اسًتجاعها لفًتات مقبلة" (اٟتجازي.)ٔٚٛ ،ٕٓٔٓ ،
ّأما حفظ القرآف الكرمي :ييعرؼ بأنّو" :استظهار آياتو ا١تقرر حفظها غيباً ،وتبلوهتا عن ظهر قلب
مندوف النظر يف القرآف الكرمي" (اٞتبلد.)ٖٕٔ ،ٕٓٔٔ ،
استراتيجيات حفظ القرآن الكريم :تُعرؼ إجرائياً بأنا٣ :تموعة ا٠تطوات واإلجراءات اليت يستخدمها
مقرر حفظ
الطبلب داخ الفل الدراسي أو خارجو هبدؼ حفظ اآليات القرآنية ا﵀ ّددة عليهم يف ّ
القرآف الكرمي ،وتشم االستعداد قب اٟتفظ ،وعمليات أثناء اٟتفظ ،وعلميات ا١تراجعة وتثبيت ا﵀فوظ.
مدارس تحفيظ القرآن الكريم :ىي نوع من أنواع التعليم تّ إنشاؤه عاـ  ٖٔٙٚمن ا٢تجرة ضمن أنظمة
التعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية للبنُت والبنات ،تبدأ الدراسة بو من اللف األوؿ االبتدائي الذي
يع ّد بداية سلم التعليم العاـ ،وتنتهي باالنتهاء من اللف الثالث الثانوي الذي يع ّد ناية سلّم التعليم
ا١تقررات الدراسية ا١تماثلة للمدارس
العاـ ،يهدؼ إىل ٗتريج طلبة حايظُت لكتاب ا﵁ ،إضاية إىل دراسة ّ
النظامية األخرى ١تراح التعليم العاـ.

 -6اإلطار النظري وما يتضمنه من المناقشة والتحليل في ضوء الدراسات السابقة:
ٙتّة دراسات كثَتة تناولت حفظ القرآف الكرمي  ،ولكن–ويف حدود اطبلع الباحث -ال توجد دراسة
علميّة تناولت موضوع اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي سوى دراسة العزيزي (ٕٗٔٓ) ،واقتلار تناولو
على ا١تؤلفات العلميّة .وديكن استعراض بعض الدراسات العلمية اليت تناولت مقرر القرآف الكرمي كما يلي:
 -دراسة حشروف ( )2005ىديت إىل مقارنة تبلميذ اللفوؼ الثبلثة العليا االبتدائية يف ك من

مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ومدارس التعليم العاـ با١تدينة ا١تنورة أثناء تبلوهتم للقرآف الكرمي ،واستخدمت
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توصلت الدراسة إىل نتائج ع ّدة
وتكونت عينة الدراسة من (ٓ ٔٛطالباً) ،وقد ّ
الدراسة ا١تنهج الوصفيّ ،
تدين مستوى تبلوة تبلميذ االبتدائية العامة مقارنة بزمبلئهم يف مدرسة ٖتفيظ القرآف الكرمي.
أمههاّ :
 -دراسة السمهر ( )2044استهديت تقدمي منوذج مقًتح لتحديد مهارات التبلوة والتجويد،

وتوزيعها على مراح التعليم العاـ وا١تهٍت يف اٞتمهورية العربية السورية  ،واستخدمت الدراسة ا١تنهج
توصلت الدراسة
ا١تهتمُت بالقرآف الكرمي وعلومو ،وقد ّ
وتكونت عينة الدراسة من (ٓ٘) يرداً من ّ
الوصفيّ ،
إىل نتائج ع ّدة من أمههاٖ :تديد ا١تهارات األساسية للتبلوة والتجويد يف ثبلث مهارات ىي :االستماع،
القراءة اٞتهرية ،القراءة اللامتة.
 -دراسة القرشي ( )2042ىديت التعرؼ إىل ياعلية استخداـ اسًتاتيجية تدريسية قائمة على

العق البلواعي يف تنمية مهارات حفظ القرآف الكرمي ومراجعتو لدى طالبات جامعة الطائف ،واستخدمت
وتكونت عينة الدراسة من (ٓ )ٙطالبة من
الدراسة ا١تنهج التجرييب القائم على التلميم شبو التجرييبّ ،
وصلت الدراسة إىل نتائج ع ّدة من أمهها :وجود يروؽ دالة
طالبات األقساـ األدبية ّتامعة الطائف ،وقد ت ّ
متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق
إحلائياً بُت ّ
البعدي الختبار مهارات حفظ القرآف الكرمي لدى طالبات اٞتامعة تُعزى الستخداـ االسًتاتيجية التدريسية
القائمة على العق البلواعي.
تقلي أثر اسًتاتيجية التدبّر على حفظ القرآف الكرمي يف
 -دراسة القوابعة ( )2044استهديت ّ

ا١تؤج لدى عينة من طالبات اللف التاسع األساسي يف ٤تايظة الطفيلة ،واستخدمت
التحلي الفوري و ّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )٘ٙطالبة من ا١تدارس التابعة ١تديرية الًتبية
الدراسة ا١تنهج شبو التجرييبّ ،
والتعليم يف ٤تايظة الطفيلة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود يروؽ ذات داللة إحلائية يف التحلي الفوري
ا١تؤج للاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ويق اسًتاتيجية التدبّر على اجملموعة الضابطة اليت درست
و ّ
بالطريقة التقليدية.
التعرؼ إىل اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي اليت
 دراسة العزيزي ( )2044استهديت ّيستخدمها الطبلب اٟت ّفاظ يف دار القرآف الكرمي التابعة إلدارة الشؤوف اإلسبلمية ا١تاليزية ،واستخدمت
وتكونت عينة الدراسة من (ٓٔ) طبلب من دار القرآف الكرمي التابعة إلدارة
الدراسة ا١تنهج الكيفيّ ،
وتوصلت الدراسة إىل أ ّف اٟت ّفاظ يواجهوف صعوبة يف حفظ القرآف الكرمي ،وأ ّف
الشؤوف اإلسبلمية ا١تاليزيةّ ،
ا١تستمر.
الفعالة بالنسبة إليهم ىي التكرار
االسًتاتيجية ّ
ّ
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التعرؼ إىل أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلّم التعاوين
 دراسة آل سيف ( )2048استهديت ّ STADعلى إتقاف التبلوة لدى طبلب اللف الثاين االبتدائي ،واستخدمت الدراسة ا١تنهج شبو
تكونت عينة الدراسة من (ٕٕ) طالباً ،وأظهرت النتائج وجود يروؽ ذات داللة إحلائية
التجرييب ،حيث ّ
بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة للاحل اجملموعة التجريبية اليت تّ تدريسها باستخداـ اسًتاتيجية
التعلم التعاوين .STAD
من خبلؿ العرض السابق يتّضح مدى مسامهة الدراسات السابقة يف تقدمي ا١تعرية ا١تختلفة يف ٣تاؿ
تعليم القرآف الكرمي تبلوة ،وتدبّراً ،وحفظاّ .وقد اتّفقت الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة يف تناو٢تا
١تقرر القرآف الكرمي ،كما اتّفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة القرشي (ٕٕٔٓ) ،والقوابعة (ٕٗٔٓ) يف
ّ
اىتمامهما يف جانب حفظ القرآف الكرمي ،واتّفقت مع دراسة حشروؼ (ٕ٘ٓٓ) يف استهدايها طبلب
مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ،كما اتّفقت مع دراسة العزيزي (ٕٗٔٓ) يف موضوع الدراسة وىو
اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ،وكذل يف ا١تنهج ا١تستخدـ وىو ا١تنهج الكيفي .يف حُت اختلفت
تنوعت بُت ا١تنهج الوصفي (حشروؼ،
الدراسة اٟتالية مع بعض الدراسات يف مناىجها البحثية واليت ّ
ٕ٘ٓٓ ،السمهر ،)ٕٓٔٔ ،وا١تنهج شبو التجرييب (القرشي ،ٕٕٓٔ ،والقوابعة ،ٕٓٔٗ ،وآؿ السيف،
ىتمت ٔتوضوع
 .)ٕٓٔٛكما يستنتج الباحث من خبلؿ العرض السابق ندرة الدراسات العلمية اليت ا ّ
مقرر القرآف الكرمي بشك عاـ
اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ،إضاية إىل ندرة الدراسات اليت تناولت ّ
الكمي.
بالبحث والدراسة ويق ا١تنهج الكيفي ،واعتماد معظمها على ا١تنهج ّ

 -7حدود الدراسة:

تقتلر الدراسة على اٟتدود اآلتية:
 اٟتدود ا١تكانية :اقتلرت ىذه الدراسة على مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي الثانوية ٔتحايظةاإلحساء التابعة لوزارة التعليم.
 اٟتدود الزمانية :تّ تطبيق ىذه الدراسة يف الفل الدراسي األوؿ من العاـ الدراسي ٓٗٗٔ/ٔٗٗٔىػ.
التلورات والتح ّديات وعوام التغلّب عليها واالسًتاتيجيات ا٠تاصة
 اٟتدود ا١توضوعية :دراسة ّْتفظ القرآف الكرمي.

45

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….................المجمد الثامن عشر  -العدد الثالث 0202 -

 -8منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 4-8منهج الدراسة:
يرتبط اختيار ا١تنهج ا١تبلئم للبحث بطبيعة مشكلة الدراسة وأسئلتها من أج اإلجابة على األسئلة
ونظرا لطبيعة مشكلة الدراسة اٟتالية وأسئلتها  ،يقد اتّبع الباحث
البحثية ا١تطروحة بأكرب قدر من الفاعليةً .
عرؼ بأنّو " :نوع من البحوث العلمية اليت تفًتض وجود حقائق وظواىر اجتماعية
ا١تنهج الكيفي ،الذي يُ ّ
يتم بناؤىا من خبلؿ وجهات نظر األيراد واٞتماعات ا١تشاركة يف البحث"( .قنديلجي والسامرائي،
ّ
 )ٖٖ ،ٕٜٓٓوٖتديداً ويق تلميم دراسة اٟتالة ) .(Case Studyوالذي ديكن من خبللو "ٚتع
معُت ومشابو للحقيقة يف كلمات
ا١تعلومات والبيانات هبدؼ يهم الوضع القائم للحالة ،من خبلؿ وصف ّ
أو أرقاـ" (البيايت وخليفة .)ٕٗ٘ ،ٕٓٔ٘ ،وىو ما يؤّكده (عطيو )ٔٙٙ ،ٕٓٔٓ ،يف تعريفو لتلميم
دراسة اٟتالة حيث ذكر بأنا" :إحدى الدراسات الوصفية اليت تزود الباحث بالبيانات الكمية والكيفية عن
مؤسسة
العديد من العوام اليت تتعلّق ْتالة ما ،وقد تكوف ىذه اٟتالة ً
يردا أو ٣تموعة من األيراد ،أو ّ
يلبل دراسيّاً ،أو ٣تموعة يلوؿ ،وذل ١تعرية العوام اليت ش ّكلت اٟتالة ،واالستفادة من ذل
معينة ،أو ً
يف الوصوؿ إىل تعميمات تنطبق على حاالت أخرى مشاهبة".

 2-8مجتمع الدراسة:
يتكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع طبلب اللف األوؿ الثانوي ٔتدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ٔتحايظة
ّ
اإلحساء ،والبالغ عددىم (٘ٗ) طالباً ،وقد وقع اختيار الباحث على طبلب اللف األوؿ الثانوي
كمجتمع للدراسة بوصفو اللف الدراسي الذي يكوف ييو الطالب قد اكتسب ا٠تربة الكايية يف حفظ
القرآف الكرمي ،وأتّ حفظو ويق ا١تنهج الدراسي ا١تعموؿ بو يف مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ا١تملكة
ا١تتوسط ،وتكوف
تم الطالب حفظ القرآف الكرمي بتخرجو من اللف الثالث ّ
العربية السعودية ،حيث يُ ّ
ا١ترحلة الثانوية للمراجعة.

 3-8عينة الدراسة:
اختار الباحث أربعة عشر (ٗٔ) طالباً من طبلب اللف األوؿ الثانوي كعينة ٦تثّلة لدراستو ،ومن
الطبلب الذين تتواير لديهم الرغبة والقدرة على التعبَت وا١تشاركة يف ىذه الدراسة ٔتا حي ّقق أىدايها ،وذل
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بوصفهم عينة غرضية ) .(Purposive Samplingوىذه الطريقة كما يؤّكد ( Farrugia,
 )2019تضمن اختيار الباحث للعينة بطريقة قلدية أو عمدية واليت يعتقد ّأنا ديكن أف تكوف أكثر
يائدة يف اإلجابة على أسئلة ْتثو .أي أ ّف الباحث كما يشَت الدليمي وصاحل (ٕٗٔٓ) خيتارىم على
حر ،حسب طبيعة ْتثو ،ؤتا حي ّقق أىداؼ ذل البحث .كما مشلت عينة الدراسة ٚتيع يلوؿ
أساس ّ
اللف األوؿ الثانوي ٔتدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ٔتحايظة اإلحساء ،األمر الذي يساعد يف ريع درجة
صدؽ نتائج الدراسة.
قسم الباحث الطبلب إىل عشر مقاببلت ٙ :تاين مقاببلت يردية  ،ومقابلتُت كمجموعات مرّكزة؛
وقد ّ
تتضمن إشراؾ ٣تموعة صغَتة من
تعرؼ بأنا :وسيلة ٞتمع البيانات ّ
هبدؼ دعم ا١تقاببلت الفردية ،واليت ّ
األيراد يف مناقشة ٚتاعية غَت رٝتية ترّكز على موضوع معُت أو ٣تموعة من القضايا ،وهتدؼ إىل إشعار
وتلوراهتم بأق ٖتيز ٦تكن ).)Lauri, 2019
ا١تشاركُت بالراحة  ،والكشف عن أيكارىم ومشاعرىم ّ
ويرى الباحث أ ّف ىذه العينة مناسبة لغرض الدراسة وٖتقيق أىدايها ،وىو ما يؤّكده "دورنيا"
) (Dornyei, 2007من أف عدد العينة يف البحث الكيفي تكوف ما بُت ستة إىل عشرة أيراد ،
وكذل ما أ ّكده كريسوي ( )ٕٓٔٛمن أ ّف عدد العينة يف تلميم دراسة اٟتالة يًتاوح ما بُت أربعة إىل
ٜتسة مشاركُت.

 4-8أدوات الدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة وضرورة اٟتلوؿ على معلومات كيفية تّ اعتماد ا١تقاببلت الشخلية كأداة
ً
يتم ٔتوجبها ٚتع ا١تعلومات اليت ُ٘تكن الباحث من إجابة
عرؼ بأنا" :أداة من أدوات البحث ّ
للدراسة اليت تُ ّ
تساؤالت البحث أو اختبار يرضياتو  ،وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجهاً لوجو بغرض طرح
عدد من األسئلة من قب الباحث ،واإلجابة عنها من قب ا١تبحوث" (العساؼ .)ٖٛٛ ،ٕٓٓٙ ،وتع ّد
ا١تقابلة الشخلية من األدوات العلمية اليت تفيد الباحث يف اٟتلوؿ على معلومات نوعية ال ديكن
اٟتلوؿ عليها من خبلؿ األدوات األخرى ،إذ ٘ت ّكن ا١تستجيب من االسًتساؿ يف سرد ا١تعلومات واآلراء
تتم معاٞتتها بشك أيض وأعمق.
ْترية ّ
تامة ،األمر الذي من شأنو أف جييب على أسئلة الدراسة اليت ّ
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 -4/4-8إعداد أسئلة المقابلة:
يعريها أبو عبلـ (ٕٗٔٓ) بأنا :نوع من أنواع
اعتمد الباحث يف دراستو اٟتالية ا١تقابلة شبو ا١تقنّنة  ،اليت ّ
ا١تقابلة اليت ال تتبع أسئلتها اختيارات ٤ت ّددة ولكن تلاغ األسئلة ْتيث تسمح باإلجابات الفردية،
يالسؤاؿ ييها مفتوح ولكن ٤ت ّدد للغاية يف ٤تتواه ،و٘تتاز بوجود عبلقة تفاعلية بُت الباحث وا١تستجيب٦ ،تّا
صمم الباحث عدداً من
جيعلو يقب ا١تقابلة ويبذؿ جهده يف إعطاء ا١تعلومات الضرورية .وبناء عليها ّ
األسئلة األساسية والفرعية اليت قُ ّدمت للمستجيبُت؛ هبدؼ اٟتلوؿ على اإلجابات اليت تلف خربهتم
وصفاً حقيقيّاً ،وٕتيب بلدؽ على أسئلة الدراسة .واستند الباحث يف كتابة أسئلة ا١تقابلة على عدد من
ا١تراجع العلمية ذات الللة با١توضوع (وثيقة سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ،ٜٜٔ٘ ،الغوثاين،
ٖٕٓٓ ،مهاـ ،ٕٖٓٔ ،العزيزي ٕٗٔٓ ،عبدا٢تادي.)ٕٓٔٛ ،
 -2/4-8إعداد دليل المقابلة:
دليبل للمقابلة اشتم على بيانات ا١تستجيبُت الشخلية ،وأسئلة ا١تقابلة الرئيسة والفرعية
أعد الباحث ً
واليت ٖت ّقق أىداؼ الدراسة ،وقاـ بعرضو على ٣تموعة من ا٠ترباء يف الًتبية ،ومناىج وطرؽ تدريس الًتبية
اإلسبلمية ،والقرآف الكرمي ،لتقوديو والتأ ّكد من سبلمتو وٖتقيقو ألىداؼ الدراسة ،وتعديلو يف ضوء آرائهم
ومقًتحاهتم.
مث قاـ الباحث بإجراء مقاببلت شخلية مع عينة استطبلعية .وكاف ا٢تدؼ من ىذه الدراسة االستطبلعية
ىو ما أ ّكده (العساؼ" )ٖٜٛ ،ٕٓٓٙ ،اٟترص على نق ا١تقابلة بلفتها أداة غَت موضوعية إىل أكرب
يتم ٔتوجب ىذه الدراسة األولية التأ ّكد من صياغة األسئلة ودالالهتا
قدر ٦تكن من ا١توضوعية ،حيث ّ
اللفظية ،ومدى ارتباطها وصلتها بتحقيق ا٢تدؼ ا١تنشود ،وكذل مدى قدرة ا١تقابِ على إجراء ا١تقابلة
وعدـ الوقوع يف مواقف سلبية ٖترجو أو ٖترج ا١تقابَ وديكن أف تنعكس على صدؽ نتائج البحث".
ا١تقومُت  ،والدراسة االستطبلعية قاـ الباحث بتعدي دلي ا١تقابلة وأسئلتو شبو
ويف ضوء آراء السادة ّ
ا١تقنّنة؛ لتكوف مناسبة لتحقيق أىداؼ الدراسة ،وجاء الدلي يف صورتو النهائية موزعاّ على ٜتسة أقساـ
على النحو اآليت:
 -القسم األول :بيانات ا١تستجيبُت الشخلية.
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يخلص القسم
 القسم الثاني :وييو تبدأ أسئلة ا١تقابلة شبو ا١تقنّنة لئلجابة على أسئلة الدراسة الكيفيةّ ،الثاين ٞتانب تلورات طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء (عينة الدراسة) ٕتاه عملية
حفظ القرآف الكرمي.
لص ىذا القسم ٞتانب التح ّديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي
 -القسم الثالثُ :خ ّ

يف ٤تايظة اإلحساء (عينة الدراسة) يف حفظ القرآف الكرمي.

لص ٞتانب العوام اليت تساعد طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة
 القسم الرابعُ :خ ّاإلحساء (عينة الدراسة) على مواجهة التح ّديات اليت تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي.
 القسم الخامسُ :خلص ٞتانب االسًتاتيجيات اليت يتبعها طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف٤تايظة اإلحساء (عينة الدراسة) يف حفظ القرآف الكرمي.
مث قاـ الباحث بعد ذل بتنفيذ ا١تقابلة مع عينة الدراسة األصلية.
 -3/4-8تحليل بيانات المقابالت:
لتحلي بيانات ا١تقاببلت يف الدراسة تّ استخداـ طريقة دراسة اٟتالة ) (Case Studyيف ٖتلي
ٗتص مشكلة الدراسة ،وذل من خبلؿ اآليت:
البيانات ،واليت هتدؼ إىل ا٠تروج ٔتوضوعات وقضايا ّ
 ريع ك مقابلة على ح ّدة يف برنامج اكسربس سكرايب ) (Express Scribeيف جهازرمزا خاصاّ بك
الباحث اٟتاسويب؛ لبلستماع إليها بدقة ووضوح .كما أعطى الباحث ً
مستجيب.
 تفريغ مضموف ك مقابلة على ح ّدة إىل نص مكتوب باستخداـ برنامج اكسربس سكرايب) .(Express Scribeوقد ُكتبت النلوص لك ّ مستجيب يف جدوؿ خاص ،احتوى على
ا٠تانات اآلتية( :الفقرة ،رمز ا١تستجيب والباحث ،نص ا١تقابلة).
صحتها
 االستماع إىل نلوص ك مقابلة على حدة مع قراءة النص ا٠تاص هبا؛ للتأكد من ّومطابقتها.
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 عرض جدوؿ نلوص ا١تقابلة على ا١تستجيبُت يف الدراسة (عينة الدراسة) بعد طباعتها ،حيثاستلم ك مستجيب ا١تقابلة ا٠تاصة بو ،وطُلب منهم قراءهتا وتعدي أي خطأ ،أو نقص ،أو
زيادة وردت ييها.
 قراءة نلوص ا١تقابلة بعد استبلمها من ا١تستجيبُت بعناية ودقّة كبَتة  ،وتعدي ما ورد منهمٕتاىها.
 يحص البيانات الواردة يف ك مقابلة يحلاً دقيقاً ،ومن َمثّ ٖتليلها والتوص إىل األيكار الرئيسةاليت أوردىا ا١تستجيبوف .واحتوى اٞتدوؿ لك ّ مقابلة على ا٠تانات اآلتية( :أسئلة ا١تقابلة ،رمز
ا١تستجيب ،األيكار الرئيسة اليت أوردىا ا١تستجيب لك سؤاؿ ،الداللة اللفظية للفكرة الرئيسة).
 إعادة قراءة البيانات واأليكار الرئيسة اليت أوردىا ا١تستجيبوف بلورة دقيقة ،واستخراج الًتميزاتا٠تاصة هبا.
ّ
 تنظيم الًتميزات اليت ت التوص إليها وترتيبها  ،ودمج ا١تتشابو منها يف اآلخرْ ،تيث ُٚتعتالًتميزات ا١تتماثلة وا١تتقاربة ٖتت ترميز واحد.
 ربط الًتميزات بعد تنظيمها واليت ُٝتيت (با١توضوعات الفرعية) باأليكار الرئيسة للمستجيبُتاليت ٕتمع بينها قواسم مشًتكة ؛ للتح ّقق من مدى مبلءمة ا١توضوعات الفرعية بالبيانات
تضمن اٞتدوؿ ا٠تاص بذل ا٠تانات اآلتية( :أسئلة ا١تقابلة،
واأليكار الرئيسة للمستجيبُت .وقد ّ
رموز ا١تستجيبُت ،األيكار الرئيسة لك ّ مستجيب ،ا١توضوعات الفرعية).
 تلنيف ا١توضوعات الفرعية وإدراجها ٖتت أربعة موضوعات رئيسة تتناسب مع مضمونا وتتفق(التلورات ،التح ّديات ،العوام
مع أىداؼ الدراسة ،وٖت ّددت ا١توضوعات الرئيسة يف اآليت:
ّ
ا١تساعدة يف مواجهة التح ّديات ،اإلسًتاتيجيات).
توص ٢تا الباحث،
للتعرؼ على نسبة موايقة ا﵀ ّكمُت للموضوعات اليت ّ
 بناء استمارة ٖتكيم ّواشتملت استمارة التحكيم على ا٠تانات اآلتية( :أسئلة ا١تقابلة ،ا١توضوعات الرئيسة،
توص لو
ا١توضوعات الفرعية) .وطُلب من السادة ا﵀ ّكمُت إبداء ا١توايقة على التلنيف الذي ّ
الباحث ،وإبداء أية مقًتحات على ذل .
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تدؿ على علو درجة الوثوقية
 استخراج درجة موايقة ا﵀ ّكمُت اليت جاءت يف ٣تملها ٖ .ٜٝوىي ّالتوص إليها.
للموضوعات اليت تّ ّ
 مناقشة نتائج الدراسة  ،وٖتليلها ٖتليبلً وصفيّاً ،مع اإلشارة إىل أوجو االتّفاؽ واالختبلؼ بُتا١تستجيبُت  ،وربطها بالدراسات السابقة ،وصوالً إىل النتائج ا١ترجوة من ىذه الدراسة.
 -4/4-8صدق أداة الدراسة ونتائجها:
٥تتلة
يستهدؼ اللدؽ يف البحث النوعي ٖتقق الباحث "من سبلمة النتائج من خبلؿ إجراءات معينة ّ
بالبحث النوعي" (كريسوي  ،)ٖٗٗ ،ٕٓٔٛ ،ويرتبط صدؽ أداة ا١تقابلة ٔتدى ٘تثيلها ألىداؼ الدراسة ،
عما تريد الوصوؿ إليو  ،وللتح ّقق من صدؽ األداة ونتائجها قاـ الباحث
وياعليتها يف الكشف ّ
باإلجراءات اآلتية:
تطرقت إىل ىذا
ٔ -صياغة أسئلة ا١تقابلة بشك دقيق
ً
استنادا على الدراسات وا١تراجع العلمية اليت ّ
ا١توضوع.
ا١تتخللُت يف الًتبية ،ومناىج وطرؽ تدريس الًتبية اإلسبلمية،
ٕ -عرض األداة على ٣تموعة من
ّ
والقرآف الكرمي من جهات ٥تتلفة ٘تثّلت يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض،
ا١تنورة ،وجامعة ا١تل ييل باإلحساء؛ إلبداء مبلحظاهتم وتعدي أداة
وإدارة التعليم با١تدينة ّ
تضمنتو من بيانات شخلية للمستجيبُت ،وأسئلة رئيسة ويرعية .وتّ التوص إىل
الدراسة  ،وما ّ
الليغة النهائية لؤلداة يف ضوء تعديبلت السادة ا﵀ ّكمُت واقًتاحاهتم.
ٖ -قياـ الباحث بإعداد ٚتيع إجراءات الدراسة  ،من إعداد الدلي  ،ومقابلة ا١تستجيبُت  ،وٖتلي
البيانات ٖتليبلً وصفيّاً للوصوؿ إىل النتائج الدقيقة اليت هتدؼ إىل ريع درجة صدؽ الدراسة.
ٗ -استخداـ الباحث للتكنولوجيا  ،وا١تتمثّلة يف جهاز التسجي أثناء إجرائو للمقاببلت الشخلية
كوسيلة لضماف نق ا١تعلومات من ا١تقاببلت الشخلية دقيقة وصحيحة  ،وسهولة االستماع
إليها وٖتلي بياناهتا.
تنوع ا١تستوى االجتماعي للمستجيبُت  ،حيث تّ إجراء ا١تقاببلت الشخلية ١تستجيبُت من
ّ٘ -
مدرستُت ٥تتلفتُت من مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ،تقع ك مدرسة يف منطقة ٥تتلفة يف ٤تايظة
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اإلحساء .كما مشلت تل العينة يلوؿ اللف األوؿ الثانوي يف ا١تدرستُت  ،واليت ُ٘تثّ يف
واقعها ٚتيع مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ٔتحايظة اإلحساء.
 -5/4-8ثبات أداة الدراسة:
مرة ،
يقلد بالثبات "أف تعطى نفس النتائج عند تكرار التطبيق يف قياس نفس الشيء أكثر من ّ
ويف ظروؼ تطبيقية متشاهبة" (يوسف والرياعي .)ٕ٘ٛ ،ٕٓٓ٘ ،وللتح ّقق من ثبات األداة قاـ الباحث
بعرض نلوص ا١تقابلة على ا١تستجيبُت يف الدراسة بعد تفريغها ،وطباعتها ،وطلب من ك مشارؾ التوقيع
النص ا٠تاص بو بعد مراجعتو وتلحيح أي خطأ ورد ييو ،كما قاـ الباحث بتقدمي ا١توضوعات
على ّ
ا١تقًتحة اليت تّ التوص إليها من ٖتلي بيانات ا١تقاببلت إىل عدد من ا﵀ ّكمُت للمراجعة  ،وإبداء أي
مقًتحات حو٢تا .وجاءت نسب السادة ا﵀ ّكمُت كما يبينها جدوؿ رقم (ٔ) على النحو اآليت:
٣تموع يقرات ا١توايقة ٣ /تموع يقرات اإلجابة * ٓٓٔ
جدوؿ ٔ
درجة موايقة ا﵀ ّكمُت ١توضوعات ا١تقاببلت
ا﵀كم

النسبة ا١تئوية

ا﵀كم األوؿ

ٖٜٝ

ا﵀كم الثاين

ٜٝٙ

ا﵀كم الثالث

ٜٓٝ

النسبة اإلٚتالية

ٖٜٝ

وىذه النسب تؤكد درجة الثبات يف ىذه الدراسة.
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 -9مناقشة نتائج الدراسة:
 -4/9عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
تلورات العامة لطبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي
ّ
ينص السؤاؿ األوؿ من أسئلة الدراسة على" :ما ال ّ
يف ٤تايظة اإلحساء ٕتاه حفظ القرآف الكرمي؟"
تلورات ا١تستجيبُت العامة ٕتاه حفظ القرآف
يستهدؼ السؤاؿ األوؿ من أسئلة الدراسة معرية ّ
تلورات ىي :األمهية  ،التحلي الدراسي ،ا١تنهج الدراسي
الكرمي .وقد ّ
توصلت الدراسة اٟتالية إىل أربعة ّ
 ،السهولة واللعوبة .وكانت النتائج اآلتية :
 -4/4/9التصور األول األهمية:

أشار ٖتلي بيانات ا١تقاببلت ييما يتعلّق بأمهية حفظ القرآف الكرمي إىل اتّفاؽ ا١تستجيبُت ٚتيعهم
وتنوعت أسباب أمهيتو بالنسبة
على أمهية حفظ القرآف الكرمي ،أي ما نسبتو (ٓٓٔ )ٝمن أيراد العينةّ .
٢تم .يجاء سبب الربكة يف ا١ترتبة األوىل (  ) ٛتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)ٝ٘ٚوجاء يف ا١ترتبة
الثانية ّقوة اٟتفظ وتوسيع الذاكرة )ٗ( ،تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (٘ ،)ٕٝٛ.وجاءت اإلعانة على
االستقامة الدينية ،وإمامة ا١تساجد يف ا١ترتبة الثالثة ( ٖ ) تكرارات لك منهما ،وما نسبتو (ٗ )ٕٔ,لك
منهما .يف حُت جاء سبب جلب الرزؽ وٖتسُت ا١تعيشة يف ا١ترتبة الرابعة بتكرارين  ،وبنسبة مئوية بلغت
(ٕ ،) ٝٔٗ,وجاء سبب الطمأنينة واالستقرار النفسي  ،وتطبيق أحكاـ ا﵁  ،وتقدير الناس ٟتايظ القرآف
 ،وتوسيع العبلقات الشخلية يف ا١ترتبة ا٠تامسة بتكرار واحد لك منها ،وما نسبتو ( )ٝٚلك ّ سبب.
ويف ضوء ٖتلي تل البيانات يإ ّف بعض ا١تستجيبُت يروف أمهية حفظ القرآف الكرمي من أج بركتو ،
وقد احت ىذا السبب ا١ترتبة األوىل بالنسبة ٢تم ،ويف ذل تأكيد أ ّف ٟتفظ القرآف الكرمي بركة وأمهية كبَتة
على الشخص ،كوف القرآف الكرمي سبباً من أسباب حفظ اإلنساف من األمراض واٟتوادث وا١تلائب .
ا١تهم ؛ حيث إ ّف القرآف الكرمي كتاب مبارؾ ،وصف بالربكة يف آيات ع ّدة،
ويتّفق الباحث مع ىذا السبب ّ
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَى َذا ِذ ْكٌر ُّمبَ َارٌؾ﴾ [األنبياء.]٘ٓ:
ومن جانب آخر رأى بعض ا١تستجيبُت أ ّف حفظ القرآف الكرمي سبب من أسباب ّقوة اٟتفظ
وتوسيع الذاكرة لدى اإلنساف ،ويتّفق ىذا الرأي مع ما أ ّكده مهاـ (ٖٕٔٓ) من أ ّف حفظ القرآف الكرمي
يساعد يف قوة الذاكرة  ،وقلّة النسياف.

45

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….................المجمد الثامن عشر  -العدد الثالث 0202 -

ورأى عدد من ا١تستجيبُت أ ّف حفظ القرآف الكرمي يساعد اإلنساف على االستقامة يف الدين ،
صر ِ
ِ
وااللتزاـ ٔتا شرع ا﵁ ،وقد أ ّكد القرآف الكرمي على ىذا ا١تعٌت وأمهيتو يف قولو تعاىلَ ﴿ :وأ َّ
اطي
َف َى َذا َ
ِ
ِ
أىم األسباب اليت ٕتع الطالب
ُم ْستَق ً
يما يَاتَّبعُوهُ﴾ [األنعاـ .]ٖٔ٘:ويرى الباحث أ ّف ىذا السبب من ّ
حيرص على حفظ كتاب ا﵁؛ ألمهيتو  ،ولتأكيد القرآف الكرمي عليو .كما رأى بعض ا١تستجيبُت أ ّف ٟتفظ
القرآف الكرمي أمهية كبَتة يف هتيئهم إلمامة ا١تساجد يف ا١تستقب  ،واحت ىذا السبب األمهية نفسها من
حيث ا١ترتبة مع االستقامة يف الدين.
ورأى بعض ا١تستجيبُت أ ّف حفظ القرآف الكرمي سبب من أسباب جلب الرزؽ ،وٖتسُت ا١تعيشة.
مهم من عوام الطمأنينة واالستقرار النفسي ،وىذا الرأي يتّفق مع ما توصلت إليو دراسة
وىو عام
ّ
اللنيع ( )ٕٓٓٛمن وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحلائيًا بُت ارتفاع مقدار حفظ القرآف الكرمي
وارتفاع مستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة ،أي أنّو كلّما ارتفع مقدار حفظ القرآف الكرمي لدى
الطالب ارتفع مستوى اللحة النفسية لديو.
ويؤيد الباحث ما ذكره أحد ا١تستجيبُت من أمهية تطبيق ما جاء يف القرآف الكرمي من أحكاـ،
حث عليو القرآف الكرمي يف أكثر من موضع  ،قاؿ تعاىل:
وضرورة تدبّر آياتو ،والعم ٔتا جاء ييو ،وىو ما ّ
ِ
اب أَنزلْنَاه إِلَْي َ مبارٌؾ لِّي َّدبػَّروا آياتِِو ولِيتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِ
اب﴾ [ص.]ٕٜ:ييقوؿ أحد الطبلّب إ ّف ٟتفظ
﴿كتَ ٌ َ ُ
َ
َُ َ َ ُ َ َ َ َ
القرآف الكرمي أمهية كبَتة تكمن يف تقدير الناس ٟتايظ القرآف ،وىو أحد األىداؼ الذي جعلو حيفظ
القرآف الكرمي ،ويلتحق ٔتدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ،وينفرد طالب آخر يف التأكيد على أمهية حفظ القرآف
الكرمي ٕتاه توسيع عبلقات الشخص باآلخرين  ،وتكوين عبلقات إجيابية مع اجملتمع من خبلؿ التحاقو
ْتلقات التحفيظ.
وبالنظر إىل ما سبق يتّضح أ ّف الطبلب (عينة الدراسة) يتّفقوف على أمهية حفظ القرآف الكرمي
باختبلؼ األسباب الداعية إىل ذل  ،كما أ ّف غالبية األسباب اليت أوردوىا ويؤمنوف هبا قد ُد ّعمت
باآليات القرآنية الكردية ،أو الدراسات الًتبوية.
 -2/4/9التصور الثاني :التحصيل الدراسي:
أظهر ٖتلي بيانات ا١تقاببلت ييما يتعلّق بأثر حفظ القرآف الكرمي يف التحلي الدراسي اتّفاؽ ما
نسبتو (ٗ )ٝٙمن ا١تستجيبُت (عينة الدراسة) على وجود أثر إجيايب ٟتفظ القرآف الكرمي يف ٖتليلهم
ا١تضمنة يف ا١تواد الدراسية األخرى يف
وتنوعت اآلثار بالنسبة ٢تم .يجاء أثر استحضار األدلّة ّ
الدراسيّ .
التفوؽ يف ا١تواد
ا١ترتبة األوىل ( ) ٚتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٓ٘ ،)ٝوجاء يف ا١ترتبة الثانية أثر ّ
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الدراسية األخرى  ،وأثر ّقوة اٟتفظ وتوسيع الذاكرة بتكرارين لك منها ،وبنسبة مئوية بلغت (ٕ)ٝٔٗ.
لك ّ منهاّ ،أما يف ا١ترتبة الثالثة واألخَتة يجاء أثر تسهي االستعداد لبلختبارات بتكرار واحد ،وبنسبة
مئوية بلغت (.)ٝٚ
ويف ضوء ٖتلي تل البيانات يتّضح تأكيد عدد من ا١تستجيبُت على وجود أثر إجيايب ٕتاه حفظ
القرآف الكرمي يف ٖتليلهم الدراسي .ولكوف حفظ القرآف الكرمي يعتمد على مهارة اٟتفظ ،يإ ّف عدداً من
ا١تضمنة يف ا١تواد الدراسية
ا١تستجيبُت يؤمن بأ ّف حفظ القرآف الكرمي يساعد يف استحضار األدلّة القرآنية ّ
األخرى  ،واحت ىذا األثر ا١ترتبة األوىل.
ويؤكد بعض ا١تستجيبُت أ ّف حفظهم للقرآف الكرمي يساعدىم يف التفوؽ يف ا١تواد الدراسية األخرى ،
ا١تقررات الدراسية.
ويؤّكد أحدىم أف حفظ القرآف الكرمي ساعده يف حفظ األناشيد ّ
ا١تضمنة يف بعض ّ
ا١تقررات الدراسية
وتأثَتا إجيابيّاً عليو يف تعلّم ّ
وأضاؼ طالب آخر إ ّف ٟتفظ القرآف الكرمي أمهية كبَتة ً
كبَتا يف ٖتليلو العلمي ،واستحضار األدلّة القرآنية.
أثراً ً
األخرى  ،كما يؤّكد آخر أف ٟتفظ القرآف الكرمي ً
يطور
وأ ّكد بعض ا١تستجيبُت على أثر حفظ القرآف الكرمي يف تقوية ذاكرة اٟتفظ لديهم  ،وأنّو ّ
ا١تضمنة يف ا١تقررات الدراسية األخرى ،
مداركهم العقلية ٦تا يُسه عليهم حفظ ا١تعلومات وا١تعارؼ
ّ
والتفوؽ ييها ،ومن نلوصهم يف ىذا اٞتانب:
"حفظ القرآف يساعدين يف ا١تواد الثانية وينشط ذىٍت ويسه علي حفظ ا١تواد الثانية".
" يساعد حفظ القرآف يف ّقوة اٟتفظ .بعض األحياف تكوف ييو مادة ثانية صعبة يأحفظها ألين
اعتاد أف أحفظ من اللغر ييوسع الذاكرة".
"بسبب حفظ القرآف صارت عندي ا١تواد الثانية سهلة حىت األرقاـ أحفظها بسرعة سه علي
اٟتفظ ،وحىت األناشيد قمت أحفظها على طوؿ ،واالختبارات اليت ٖتتاج إىل اٟتفظ اٟتمد ﵁ أحفظها" .
وقد اتّفق ما أشار إليو ا١تستجيبوف من حيث وجود األثر اإلجيايب ٟتفظ القرآف الكرمي يف تنمية
توصلت إليو دراسة الغيلي ( )ٕٓٓٙاليت
ٖتليلهم الدراسي مع عدد من الدراسات العلمية  .ومنها ما ّ
وتوصلت
استهديت الوقوؼ على أثر حفظ القرآف الكرمي يف التحلي الدراسي لدى عينة الدراسةّ .
الدراسة إىل وجود يروؽ ذات دالالت إحلائية للاحل الطبلب عينة الدراسة بعد حفظهم للقرآف الكرمي
يدؿ على
يف اٟتلقات القرآنية ا١تسائية مقارنة ٔتا قب التحاقهم بتل اٟتلقات وحفظهم للقرآف الكرمي٦ .تّا ّ
توصلت إليو
دورا ياعبلً يف تنمية التحلي الدراسي لدى الطبلب .وكذل ما ّ
أ ّف ٟتفظ القرآف الكرمي ً
دراسة ٛتي ويارح ( )ٕٓٔٙمن وجود يروؽ ذات دالالت إحلائية يف التحلي الدراسي لدى طبلب

45

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….................المجمد الثامن عشر  -العدد الثالث 0202 -

ا١تتوسطة بُت الطبلب الذين حيفظوف القرآف الكرمي والطبلب الذين ال حيفظونو ،للاحل الطبلب
ا١ترحلة ّ
الذين حيفظوف القرآف الكرمي.
 -3/4/9التصور الثالث :المنهج الدراسي:

ييما يتعلق بتلورات ا١تستجيبُت ٕتاه ا١تنهج الدراسي ١تادة حفظ القرآف الكرمي ا١تتبع نظاماً يف
مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي ،من اللف األوؿ االبتدائي وحىت اللف الثالث الثانوي ،يقد أشار ٖتلي
بيانات ا١تقاببلت إىل اتّفاؽ ما نسبتو (ٖ )ٜٝمن ا١تستجيبُت (عينة الدراسة) على مناسبة التقسيم ا١تنهجي
ا١تعموؿ بو ٟتفظ القرآف الكرمي ومراجعتو٥ .تتلفُت يف تعليبلهتم لتل النظرة اإلجيابية .يجاء تعلي مراعاة
التوزيع ا١تنهجي للحفظ وا١تراجعة يف ا١ترتبة األوىل ( ٕٔ) تكراراً ،بنسبة مئوية بلغت ( ،)ٝٛٙيف حُت جاء
وتدرجات صعوبتها يف ا١ترتبة الثانية بتكرار واحد  ،وبنسبة
تعلي مراعاتو لطبيعة ا١تواد يف ا١تراح الدراسية ّ
مئوية بلغت ( ،)ٝٚيف حُت بُت أحد ا١تستجيبُت عدـ اتّفاقو مع ا١تنهج ا١تعموؿ بو حاليّاً يف مدارس ٖتفيظ
ا١تخلص للحفظٔ ،تا نسبتو (.)ٝٚ
القرآف الكرمي معلّبلً ذل إىل قلر الوقت
ّ
ويف ضوء ٖتلي تل البيانات يرى أحد الطبلّب أ ّف تقسيم ا١تنهج الدراسي للحفظ با٢تيئة ا١تعموؿ
هبا والذي يقوـ على توزيع حفظ أجزاء القرآف الكرمي من اللف األوؿ االبتدائي إىل اللف الثالث
تتحم ك سنة دراسية مراجعة عشرة
ّ
ا١تتوسط ،ومراجعتو يف اللفوؼ الثبلثة من ا١ترحلة الثانوية ْ ،تيث ّ
أجزاء مناسب ج ّداً و٤تفز للحفظ  ،إضاية إىل أ ّف ذل التقسيم يساعد يف ترسيخ اٟتفظ يف ذىن
الطالب .وٕتاه ذل الرأي يقوؿ " :التقسيم مناسب ألنّو حيفز الطالب على اٟتفظ ؛ ألنّو جيعل ٖتفظ
القرآف يف تسع سنوات وثبلث سنوات مراجعة يَتسخ القرآف يف ذىن " .وأيّد مستجيب آخر رأي
ا١تستجيب السابق يف مناسبة التقسيم ا١تنهجي معلّبلً ذل بقولو " :أنا أرى أ ّف التوزيع مناسب ألنّو جيعلٍت
أحفظ مثّ أراجع"  .وأضاؼ مستجيب آخر  :ال توجد مشكلة يف نظاـ تقسيم وتوزيع ا١تنهج الدراسي
١تادة حفظ القرآف الكرمي ومراجعتو على ا١تراح واللفوؼ الدراسية األخرى ،لكن ا١تشكلة تكمن يف
الطالب نفسو الذي ينتابو الكس  ،وال يريد حفظ مقاطع كثَتة ٦تّا جيع حفظو ضعيفاً.
وأ ّكد طالب آخر مناسبة التقسيم ا١تنهجي ٟتفظ ومراجعة القرآف الكرمي  ،شريطة التحاؽ الطالب
ْتلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي .ويف ىذا اٞتانب يؤّكد الباحث على أمهية التحاؽ الطبلب بوجو عاـ،
وطبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي بوجو خاص ْتلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي ؛ أل ّف تل اٟتلقات تسهم
من ٘تكُت للطالب من تبلوة اآليات القرآنية تبلوة صحيحة خالية من األخطاء من خبلؿ تتلمذه على
أيدي القراء ا١تتقنُت للقرآف حفظًا وٕتويداً  ،وتنمية دايعيتو ٕتاه حفظ القرآف الكرمي  ،وتثبيتو يف صدره من
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متنوعة تسهم يف ٖتقيق ىذا
خبلؿ ما ّ
تتضمنو تل اٟتلقات من برامج علمية  ،وخربات ثرية ،وٕتارب ّ
ا٢تدؼ األٝتى.
أما ا١تستجيب اآلخر يكاف لديو تربير آخر ٕتاه مناسبة التقسيم ا١تنهجي ٟتفظ القرآف الكرمي
ا١تتوسطة ،وصعوبتها يف ا١ترحلة الثانوية ،األمر
ومراجعتو ،وىو سهولة ا١تواد األخرى يف ا١ترحلتُت االبتدائية و ّ
الذي جيع حفظ القرآف الكرمي يف ا١ترحلتُت االبتدائية وا١تتوسطة مناسباً  ،ومراجعتو يف ا١ترحلة الثانوية
نظرا لطبيعة مواد ا١ترحلة الدراسية ودرجة صعوبتها.
مناسباً ومنطقيّاً ً
يف حُت خالف مستجيب آخر رأي زمبلئو ،إذ يرى أ ّف تقسيم حفظ القرآف الكرمي على تسع
سنوات من اللف األوؿ االبتدائي إىل اللف الثالث ا١تتوسط غَت ٍ
كاؼ للحفظ ،ويقًتح توزيعو على
ّ
صفوؼ ا١تراح الدراسية بأكملها .يقوؿ يف ذل " :توزيع ا١تنهج غَت مناسب ،لو وضع للحفظ من أوؿ
ابتدائي إىل ثالث ثانوي  ،ومن األيض ٗتليص يوـ واحد يف األسبوع للمراجعة ".
ويرى الباحث أ ّف التقسيم ا١تنهجي ا١تعموؿ بو يف نظاـ مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي اٟتايل مناسب
ج ّداً  ،حيث إ ّف تسع سنوات كفيلة ْتفظ الطالب للقرآف الكرمي ،وثبلث سنوات كايية ١تراجعتو ،وال سيّما
قسم عملية اٟتفظ يف ا١ترحلتُت االبتدائية
أف النظاـ الذي تقوـ عليو مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يُ ّ
يوما
يتضمن ً
وا١تتوسطة إىل قسمُت :قسم للحفظ يشتم على أربعة أياـ يف األسبوع ،وقسم للمراجعة ّ
واحداً يف األسبوع ويكوف يف نايتو ،وذل ١تراجعة ما تّ حفظو يف أياـ األسبوع .وىو ما أوصى بو الغوثاين
(ٖٕٓٓ) ٕتاه الطريقة ا١تثلى للحفظ وا١تراجعة ،وتزامنهما معاً منذ البداية.
 -4/4/9التصور الرابع :السهولة والصعوبة:

بتلورات ا١تستجيبُت ٕتاه مستوى سهولة حفظ القرآف الكرمي وصعوبتو  ،يقد أشار
ييما يتعلّق ّ
ٖتلي بيانات ا١تقاببلت إىل اتّفاؽ ما نسبتو (ٓٓٔ )ٝمن ا١تستجيبُت (عينة الدراسة) على عدـ صعوبة
التوسط بُت السهولة واللعوبة.
حفظ القرآف الكرمي .لكنّ آراءىم اختلفت ٕتاه ذل بُت السهولة وما بُت ّ
يجاء رأي السهولة يف ا١ترتبة األوىل ( ٓٔ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٔ ،)ٝٚيف حُت جاء رأي
التوسط بُت السهولة واللعوبة يف ا١ترتبة الثانية ( ٗ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (.)ٕٜٝ
ّ
ِ
ويف ضوء ٖتلي تل البيانات أشار أحد ا١تستجيبُت إىل أ ّف حفظ القرآف الكرمي سه ل َربَكتو  .وعلّق
ومشجعة على اٟتفظ .
مستجيب آخر ٕتاه ىذا ا١توضوع بأ ّف حفظ القرآف سه مع وجود بيئة ٤ت ّفزة
ّ
وأ ّكد ذل الرأي مستجيب آخر ،واشًتط أف حي ّدد الطالب لنفسو وقتاً للحفظ بشك يومي .يجاء
نلو" :عملية حفظ القرآف سهلة إذا ماح ّددت ل وقت معُت يف اليوـ" .
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وعلّق طالب على ىذا ا١توضوع بأ ّف عملية حفظ القرآف الكرمي تكوف صعبة يف بداية األمر ،مثّ تكوف
سهلة مع االعتياد عليها .وذل بقولو" :عملية اٟتفظ يف البداية صعبة  ،ومن مثّ مع القراءة تعتاد ويلَت
لسان منطلقاً يف القرآف".
ورأى مستجيب آخر أ ّف حفظ القرآف سه شريطة الًتكيز يف اٟتفظ  ،وزاد مستجيب آخر على
ا١تستمرة للحفظ وإخبلص النيّة ﵁ تعاىل .يقاؿ" :حفظ القرآف سه لكنّو
ىذا الشرط وجود ا١تمارسة
ّ
حيتاج إىل تركيز و٦تارسة وإخبلص".
ألنا مفتاح باب
مهم ج ّداً خاصة يف مسألة إخبلص النية ﵁ تعاىلّ ،
ويرى الباحث أ ّف ىذا الرأي ّ
دائما ما
أي علم ،وأل ّف اإلنساف إذا عم
ً
عمبلً ابتغى بو غَت وجو ا﵁ ُرّد عليو ،وكاف صلى ا﵁ عليو وسلم ً
حيث على ذل ويذ ّكر أصحابو بو.
ّ
ا١تختلُت الذين كتبوا يف ٣تاؿ حفظ القرآف واسًتاتيجياتو على أمهية إخبلص النيّة
كما اتّفق معظم
ّ
﵁ تعاىل ،ب وتلدذرت سلّم ا٠تطوات والقواعد يف ىذا اجملاؿ ،ويف ىذا الل ّدد يشَت (الغوثاين،ٕٖٓٓ ،
 )ٖٜبقولو" :إ ّف الطالب عندما حيفظ القرآف ابتغاء مرضاة ا﵁ تعاىل يشعر بسعادة كربى تسري يف
أعماقو ،ال تعاد٢تا سعادة يف الدنيا ،سعادة تُذل أمامو اللعاب كلّها".
وبا١تقاب كاف لبعض ا١تستجيبُت رأي آخر ٕتاه حفظ القرآف الكرمي ،يهم يروف أ ّف ّّ عملية اٟتفظ
ليست بالسهلة وليست باللعبة؛ ويعلّ أحدىم ذل بسبب اآليات ا١تتشاهبات .ييقوؿ" :عملية حفظ
متوسطة ال سهلة وال صعبة؛ أل ّف اآليات متكررة ومتشاهبة" ويؤيد ىذا الرأي مستجيب
القرآف الكرمي ّ
آخر ،إذ يؤّكد أ ّف حفظ القرآف الكرمي ال ديكن اٟتكم عليو بالسهولة واللعوبة بوجو عاـ ،يعتمد ذل
على اآلية ا١تراد حفظها ومدى سهولتها وصعوبتها.
ويرى الباحث أ ّف حفظ القرآف الكرمي يسَت إذا أخلص اإلنساف النيّة ﵁ ،وويّر لنفسو الظروؼ ا١تبلئمة
والبيئة ا١تناسبة لذل  ،وقد يسر ا﵁ تعاىل حفظ القرآف الكرمي بداللة النلوص القرآنية ،والشواىد الواقعية،
وديكن االستدالؿ ٢تذا الرأي بقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :ولََق ْد يَ َّسرنَا الْ ُقرآ َف لِ ِّ
لذ ْك ِر يَػ َه ْ ِمن ُّم َّدكِ ٍر﴾ [القمر.]ٔٚ:
ْ ْ
َ
ويف ىذا اٞتانب يعلّق (مهاـ .)ٜ ،ٕٖٓٔ ،بقولو" :إ ّف حفظ القرآف ٦تّا اختص ا﵁ بو ىذه األمة وما كاف
ييسر ا﵁ آياتو على األلسن ،وحفظو يف
ذل ليكوف لوال تيسَت ا﵁ عز وج ىذا القرآف للحفظّ ،
اللدور".
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 -2/9عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤاؿ الثاين من أسئلة الدراسة على" :ما التح ّديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف
ّ
الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء يف حفظ القرآف الكرمي؟"
يستهدؼ ىذا السؤاؿ معرية آراء ا١تستجيبُت ٕتاه التح ّديات اليت تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي،
وقد أشار ٖتلي بيانات ا١تقاببلت إىل وجود ٜتسة ٖت ّديات يواجهها الطبلب عند حفظهم للقرآف الكرمي.
جاء يف ا١تركز األوؿ ٖت ّدي ضعف تنظيم الوقت (ٓٔ ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٔ ،)ٝٚوجاء
ٖت ّدي ضعف الدايعية أو التشجيع ،وٖت ّدي اآليات ا١تتشاهبات يف ا١ترتبة الثانية (  ) ٚتكرارات لك ّ
ا١تقررات الدراسية األخرى ،وٖت ّدي صعوبة
منهما ،ؤتا نسبتو (ٓ٘ )ٝلك ّ ٖتدٍّ ،يف حُت جاء ٖت ّدي ّ
تثبيت اٟتفظ يف ا١ترتبة الثالثة ( ٘ )تكرارات لك منهما ،ؤتا نسبتو ( )ٖٝٙلك ٖتدٍّ.
وييما يلي تفلي التحديات ْتسب تكراراهتا على النحو اآليت:
 -4/2/9ضعف تنظيم الوقت:

دلّت نتائج ٖتلي ا١تقاببلت على أ ّف ضعف تنظيم الوقت يع ّد أحد التح ّديات اليت تواجو عدداً من
ا١تستجيبُت حيث احت ا١تركز األوؿ ( ٓٔ ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٔ )ٝٚمن بُت ٚتيع
التح ّديات.
ويف ضوء ٖتلي البيانات أ ّكد عدد من ا١تستجيبُت أ ّف أوقاهتم تضيع يف ا٠تروج مع األصدقاء ،أو يف
اٞتواؿ .كما أ ّكد بعضهم أ ّف ضياع وقتو
اللعب باألجهزة اإللكًتونية ،أو االنشغاؿ وا﵀ادثات عن طريق ّ
على حساب إتقاف حفظ القرآف الكرمي يكوف بسبب انشغاؿ عقلو يف التفكَت الدائم ،حيث يقوؿ أحدىم
" :أقرأ بدوف تركيز ،أقرأ بسرعة  ،ويف األخَت أطلع غَت حايظ  ...وأحياناّ ا١تشكلة من ا﵀يط الذي حويل
ومن التفكَت".
كما علّ بعض ا١تستجيبُت أ ّف وقتو يضيع يف عدـ حفظ القرآف الكرمي بسبب خروجو مع أىلو ،أو
مستمر ،وىنا يعلّق طالب ٕتاه أحد التح ّديات اليت تواجهو يف حفظ
ما يقوـ بو من أعماؿ منزلية بشك
ّ
القرآف الكرمي ييقوؿ" :أكثر ما أكوف طالع مع أىلي وال ديكنٍت أف أحفظ".
ويؤّكد ألفي (ٕٗٓٓ) يف دراستو أ ّف سبب ضياع الوقت يف عملية حفظ القرآف الكرمي ىو النيّة غَت
اللادقة ،وضعف اإلرادة ،وعدـ االىتماـ بقيمة الوقت .ويوصي الباحث للتغلّب على ىذا التح ّدي
بإخبلص النية ﵁ تعاىل يف اٟتفظ ،واستشعار أجر اٟتفظ وبركتو ،واألجر ا١تًتتّب عليو ،وٗتليص وقت
٤ت ّدد ومناسب يف اليوـ للحفظ ال حييد عنو إالّ لظروؼ قاىرة .إذ إ ّف ٖتديد الوقت من أىم الوسائ ا١تعينة
على اٟتفظ ،باإلضاية إىل ضبط اٞتدوؿ اليومي ،على أف يراعي يف ذل ما أشار إليو مهاـ (ٖٕٔٓ) من
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أف حي ّدد م ّدة لوقت حفظو ،ويقطع الللة باآلخرين أثناء اٟتفظ ،وخيتار ا١تكاف ا١تناسب الذي يتميّز
با٢تدوء ،وعدـ وجود ا١تثَتات ومشتّتات االنتباه.
 -2/2/9ضعف الدافعية أو التشجيع:

دلت نتائج ٖتلي ا١تقاببلت على أ ّف قلّة الدايعية أو التشجيع تع ّد إحدى التح ّديات اليت تواجو
بعض الطبلب ،حيث احت ّ ىذا التح ّدي بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) ا١تركز الثاين ( ) ٚتكرارات،
وبنسبة مئوية بلغت (ٓ٘ )ٝمن بُت ٚتيع التح ّديات.
ويف ضوء ٖتلي البيانات يتّضح أ ّف سبب ذل عائد إىل عوام ع ّدة من وجهة نظرىم ،منها :ا١تل
الذي يعًتي اإلنساف نتيجة كثرة اٟتفظ وطوؿ ا١ت ّدة اليت يقضيها الطالب يف ذل  ،وكذل ضعف تشجيع
كثَتا من أصدقائهم من خارج بيئة مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي.
األصدقاء والتأثر هبم ،وال سيّما ّأف ً
باإلضاية إىل أ ّف سبب التحاؽ عدد من طبلب التحفيظ ليس ىديو الرئيس حفظ القرآف الكرمي ،وإّمنا
بسبب رغبة والديو  ،أو بسبب ا٢تروب من مدارس التعليم العاـ اليت يُدرس ييها مواد علمية ذات طبيعة
معيّنة وصعوبة خاصة يف ا١ترحلة الثانوية ،ويف ذل يقوؿ طالب" :بعض الطبلب يرى ا١تواد العلمية أصعب
ييحوؿ أىل مدرسة ٖتفيظ القرآف ،ليس ىديو حفظ القرآف ب
مث الكيمياء والفيزياء يف ا١تدارس العامة ّ
التخلّص من ا١تواد اللعبة يف ا١تدارس العامة".
ويرى الباحث أ ّف قلّة الدايعية والتشجيع من األسباب الرئيسية لعدـ حفظ القرآف الكرمي ،يالطالب
الذي ال ديتل الرغبة الكاملة ٕتاه ٖتقيق ىدؼ ما ال ديكنو ٖتقيقو ،يكيف إذا كاف القرآف الكرمي الذي
حيتاج من حايظة تبلزمو على الدواـ .وىنا يتطلّب من الطالب اإلكثار من الدعاء بأف يسه ا﵁ لو حفظ
القرآف الكرمي وتثبيتو ،مع استحضار أجره والثواب ا١تًتتّب عليو ،كما يلزـ على الطالب البحث عن البيئة
وبث روح الدايعية يف نفوسهم ،كما
ا١تشجعة للحفظ ،وأف يكوف للوالدين دور حقيقي يف تشجيع أبنائهم ّ
ّ
يتطلّب األمر من معلّم القرآف الكرمي أف يكوف لو دور ياع يف تشجيع طبلبو ٕتاه حفظ القرآف الكرمي،
وبث روح اٟتماس والتنايس الشريف بينهم .ويف ىذا اٞتانب يشَت اٞتبلد (ٕٔٔٓ) إىل أ ّف الًتبية ا١تعاصرة
ّ
يعالة ،وإثارة
متنوعة ،تتمثّ يف قدرتو على اختيار أساليب تدريس ّ
معلم القرآف الكرمي أدو ًارا ّ
تتطلّب من ّ
وتقوـ سلوكهم.
دايعية طبلبو ،وتويَت البيئة التعليمية ا١تناسبة اليت هت ّذب نفوسهمّ ،
وٕتدر اإلشارة إىل أ ّف أحد ا١تستجيبُت أ ّكد أ ّف شخلية ا١تعلّم كاف ٢تا تأثَت كبَت على دايعيتو ٕتاه
حفظو للقرآف الكرمي من عدمو .األمر الذي يؤّكد ا١تكانة ا١ته ّمة للمعلّم ٕتاه تغلذب الطبلب على ضعف
الرغبة والدايعية يف حفظ القرآف الكرمي .ييقوؿ الطالب " :بعض اامعلّمُت أحيانًا ما أتقبّ شخليتهم أو
أسلوهبم ييؤثّر يف دايعييت ٟتفظ القرآف الكرمي" .
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 -3/2/9اآليات المتشابهات:
دلّت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت على أ ّف اآليات ا١تتشاهبات تع ّدمن التح ّديات اليت تواجو بعض
الطبلب ،حيث احت ّ ىذا التح ّدي بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) ا١تركز الثاين ( ) ٚتكرارات،
وبنسبة مئوية بلغت (ٓ٘ )ٝمن بُت ٚتيع التح ّديات.
ويف ضوء ٖتلي البيانات يقد أ ّكد بعض ا١تستجيبُت ّأنم يواجهوف صعوبة يف اآليات ا١تتشاهبات،
نص عليو أحد الطلبة بقولو" :اآليات
واعتربىا بعضهم ٖتديّاً يف اٟتفظ ،ومن نلوصهم يف ذل ما ّ
ا١تتشاهبات اعتربىا ٖت ّدياً؛ ألفّ اآليات متشاهبة والزـ ترّكز على ا١تواضيع يف القرآف قب أف ٖتفظ ،ياآلية
تتكلّم عن قوـ موسى أو قوـ ىاروف وكذا".
وذكر أحد ا١تستجيبُت أ ّف اآليات ا١تتشاهبات ُ٘تثّ لو صعوبة يف بعض األحياف ،واقًتح حبلِّ لذل
بقولو" :اآليات إذا كاف ييها تشابو جيب أف يعرؼ الطالب الًتتيب وكيف يربط بُت اآليات ،ويعرؼ ما
بداية اآلية وما نايتها".
يف حُت ذكر مستجيب آخر أ ّف مشكلتو يف اآليات ا١تتشاهبات تكمن يف خواتيم اآليات ،كالغفور
اخ ُذ ُكم ِٔتا َكسبت قُػلُوب ُكم ۗ واللَّو غَ ُف ِ
اٟتليم ،يف قولو تعاىل﴿ :ولَ ِكن يػؤ ِ
يم﴾ [البقرة.]ٕ٘٘:
َُ
َ ََ ْ ُ ْ َ ُ ٌ
ور َحل ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
والغفور الرحيم ،كما يف قولو تعاىل﴿ :قَ َ
ور َّ
اؿ َس ْو َ
ؼ أْ
َستَػ ْغفُر لَ ُك ْم َرِّيب ۗ إنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ُ
الرح ُ
توصلت إليو دراسة العزيزي (ٕٗٔٓ) اليت أ ّكدت أ ّف اآليات
[يوسف .]ٜٛ:وىذه النتيجة تتّفق مع ما ّ
ا١تتشاهبات من التح ّديات اليت تواجو حفاظ القرآف الكرمي عينة الدراسة.
واقًتح (الغوثاين )ٕٙ ،ٕٖٓٓ ،حبلِّ ٢تذا التح ّدي بقولو" :أيض طريقة للتغلّب على ىذه
العقبة أف يرشدؾ األستاذ ا٠تبَت الذي اخًتتو إىل مواضع ىذه التشاهبات أثناء حفظ  ،وعند وصول إىل
اآلية اليت ييها تشابو مع أخت ٢تا يف مكاف آخر" .ويرى الباحث أ ّف الطالب إذا أراد التغلّب على ذل
التح ّدي  ،وجب عليو أف حيلر ا١تواضع اليت وردت ييها اآليات ا١تتشاهبات يف ديًت خاص ،وحي ّدد موضع
ك ّ منها ،ويفهم تفسَتىا وسبب نزو٢تا ،ويراجعها على الدواـ حىت ترسخ يف ذىنو.
 -4/2/9المقررات الدراسية األخرى:

ا١تقررات الدراسية األخرى تع ّد من التح ّديات اليت أ ّكدىا عدد
دلّت نتائج ٖتلي ا١تقاببلت على أ ّف ّ
من ا١تستجيبُت ،حيث احت ّ ىذا التح ّدي بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) ا١تركز الثالث ( ٘ )
تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت ( )ٖٝٙمن بُت ٚتيع التح ّديات.
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ويف ضوء ٖتلي البيانات يقد ذكر عدد من ا١تستجيبُت أ ّف ا١تواد الدراسية األخرى تُش ّك عائقاً ٕتاه
ا١تقررات الدراسية األخرى يف ثبلثة أمور ،ىي :صعوبة
حفظ القرآف الكرمي ،وا٨تلرت مشاكلهم ٕتاه ّ
اٟتفظ يف أثناء أوقات االختبارات للمواد الدراسية األخرى ،التفكَت يف ا١تواد الدراسية األخرى يف أثناء
حفظ القرآف الكرمي ،استقطاع وقت طوي ١تذاكرة ا١تواد الدراسية األخرى على حساب حفظ القرآف
الكرمي.
ومن نلوصهم يف ذل :
يقوؿ طالب ":إذا غداً عندي اختبار يف مادة ثانية يؤثّر كثَتاً علي يف حفظ القرآف ،أحفظ
االختبار قليبلً والقرآف قليبلً" .
ويقوؿ آخر":أنا أرّكز على ا١تواد الثانية أكثر من حفظ القرآف؛ ألين آخذ وقتاً كي أحفظ ا١تواد
الثانية".
ونتيجة لتل النتائج اليت تّ الوص إليها -بناء على ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت -يرى
الباحث ضرورة ريع وعي الطبلب من قب معلّميهم وإدارة ا١تدرسة بأ ّف لك مادة دراسية أمهيتها ا٠تاصة،
ا١تهم،
ووقتها ا٠تاص يف اٟتفظ وا١تراجعة ،إضاية إىل ما أ ّكدتو دراسة خَت العزة (ٕ٘ٓٓ) من دور األسرة ّ
وتأثَتىا الكبَت يف يش أبنائها و٧تاحهم.
 -5/2/9صعوبة تثبيت الحفظ:

دلت نتائج ٖتلي ا١تقاببلت على أ ّف تثبيت اٟتفظ يع ّد أحد التح ّديات اليت تواجو بعض الطبلب،
حيث احت ّ ىذا التح ّدي بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) ا١تركز الثالث (٘) تكرارات ،وبنسبة مئوية
بلغت ( )ٖٝٙمن بُت ٚتيع التح ّديات.
ويف ضوء ٖتلي البيانات يقد واجو بعض ا١تستجيبُت ىذا التح ّدي ،وعلّ بعضهم سبب ضعف
مستمر و٣تدوؿ  ،ورأى عدد
تثبيت حفظو بكثرة أجزاء القرآف الكرمي ،وعدـ مراجعة ما تّ حفظو بشك
ّ
آخر أ ّف مشكلة تثبيت اٟتفظ تكمن يف انقطاع الطبلب عن ا١تراجعة يف يًتات اإلجازة الليفية اليت تأيت
وتستمر ثبلثة أشهر ٦تّا يضعف اٟتفظ لديهم .ومن نلوصهم ٕتاه مشكلة عدـ
بعد ناية السنة الدراسية
ّ
ا١تراجعة يف اإلجازة الليفية:
قاؿ طالب ":بعض الطبلب إذا جاءت العطلة أو ٗترج ال يراجعونو  ،يإذا انقطعوا عنو يًتة
ينسونو".
وقاؿ آخر ":بعض الطبلب يتخرجوف وغَت حايظُت؛ ألنم ال يراجعوف يف يًتة اإلجازات".
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ورأى مستجيب آخر إ ّف تثبيت حفظ القرآف الكرمي يع ّد ٖتديّاً أماـ الطالب ،وإ ّف على الطالب
مرة
ا١تراجعة اليومية
ا١تستمرة .ويف ذل يقوؿ" :تثبيت اٟتفظ يع ّد ٖتديّاً؛ ومن البلزـ أف تراجعها أكثر من ّ
ّ
وتش ّدد يف ا١تراجعة وىذا حيتاج مراجعة يومية".
وعلّ طالب آخر صعوبة تثبيت اآليات بسبب كثرهتا يف الوجو الواحد .يف حُت علّق مستجيب
آخر بقولو :إ ّف ا١تشكلة تكمن يف بعض اآليات الطويلة اليت تكوف بدايتها سهلة مثّ تبدأ صعوبتها يف
الوسط .ييقوؿ " :توجد آيات بدايتها سهلة مثّ تبدأ صعوبتها يف الوسط ،يتشتّت اٟتفظ قليبلً" .
ويرى الباحث أ ّف ىذا التح ّدي الذي يواجو الطبلب أمر طبيعي ،وقد أشارت إليو السنة النبوية بقولو
صلى ا﵁ عليو وسلم" :تعاىدوا القرآف يوالذي نفس ٤تمد بيده ٢تو أش ّد تفليّاً من اإلب يف عقلها"
(البخاري.)ٜٕٔٔ ،ٜٜٖٔ ،
كما يوصي ال باحث حفظة القرآف الكرمي باتباع الوصايا اآلتية اليت تعُت على تثبيت اٟتفظ بإذف ا﵁؛
التضرع ﵁ بتثبيت اٟتفظ ،واإلكثار من تبلوة القرآف  ،والتقلي من األعماؿ
ومنها :اإلكثار من الدعاء و ّ
ا١تباحة ،وٖتديد جدوؿ واضح للمراجعة بشك يومي أو أسبوعي وااللتزاـ بو ،واستغبلؿ أوقات الفراغ
كا١تشي يف ا١تنزؿ أو الذىاب إىل ا١تدرسة مثبلً يف مراجعة القرآف الكرمي ،باإلضاية إىل ما أ ّكده القيلموين
(ٕ ) ٜٜٔمن استغبلؿ الللوات النواي يف مراجعة ا﵀فوظ من القرآف الكرمي ،وقراءة تفسَت اآليات ا١تراد
حفظها ،واالستعانة باللديق الذي يعُت على اٟتفظ وا١تراجعة.
 -3/9عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤاؿ الثالث " :ما العوام اليت تساعد طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة
ّ
اإلحساء على مواجهة التح ّديات اليت تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي؟"
يستهدؼ السؤاؿ معرية آراء ا١تستجيبُت ٕتاه العوام اليت تساعدىم يف مواجهة التح ّديات اليت
تواجههم يف حفظ القرآف الكرمي .وقد أشار ٖتلي بيانات ا١تقاببلت إىل وجود أربعة عوام  ،جاء يف ا١تركز
األوؿ عام الدايعية أو التشجيع (  ) ٜتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٗ ،)ٝٙوجاء يف ا١ترتبة الثانية
عام صدؽ النيّة ومعرية اٟتايز الديٍت ،وعام تنظيم الوقت ( ٘ )تكرارات لك منها ،وبنسبة مئوية
التضرع إىل ا﵁ ( ٗ )تكرارات ،وبنسبة
بلغت ( )ٖٝٙلك ّ عام ّ .أما يف ا١ترتبة الثالثة يجاء عام الدعاء و ّ
مئوية بلغت (.)ٕٜٝ
ويُفل الباحث العوام ْتسب تكراراهتا على النحو اآليت:
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 -4/3/9الدافعية والتشجيع:
أشار ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت إىل أ ّف الدايعية الداخلية ٟتفظ القرآف الكرمي ،والتشجيع
ا٠تارجي من قب الوالدين أو اإلخوة أو األصدقاء أو ا١تعلّمُت ،من العوام ا١تساعدة ٢تم على حفظ القرآف
الكرمي ،حيث احت ّ ىذا العام ا١ترتبة األوىل بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) بػػ( )ٜتكرارات ،وبنسبة
مئوية بلغت (ٗ )ٝٙمن بُت ٚتيع العوام .
ويف ضوء ٖتلي البيانات يؤّكد عدد من ا١تستجيبُت أ ّف الدايعية والرغبة الداخلية للحفظ أساس مه ّم
للتم ّكن من اٟتفظ واالستمرار عليو ،وأ ّف تل الدايعية والرغبة تُسه عملية حفظ القرآف الكرمي ،وال سيّما
إذا قرنا الطالب بنظرتو للمستقب بعد إ٘تاـ عملية اٟتفظ ،وتأثَتىا اإلجيايب عليو .يقوؿ طالب " :اٟتفظ ال
يأيت بدوف رغبة ،يإذا مل تكن عندؾ رغبة وتقوؿ إنّو صعب صعب" ،ويؤّكد ذل الرأي طالب آخر بقولو:
ا١تهم أف ترّكز يف اٟتفظ ،وإذا ال يوجد شيء يشغل وييو دايعية ،يسه أف
"اٟتفظ سه ج ّداً  ،و ّ
ٖتفظو".
ويضيف مستجيب آخر  :على الطالب أف يلرب على حفظو وحيايظ على رغبتو يف اٟتفظ ،حىت
إذا استلعب عليو اٟتفظ يف السنة األوىل يإنّو سيسه عليو يف السنة اليت تليها  ،وال سيّما إذا قرف ذل
بااللتحاؽ ْتلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي.
تنوعت ٕتارب ا١تستجيبُت ٕتاه التشجيع ا٠تارجي ما بُت مستجيبُت يعتمدوف على أمهاهتم أو
كما ّ
آبائهم يف التشجيع ،وما بُت معتمد على أخيو األكرب ،وآخروف يعتمدوف على تشجيع معلّميهم وٖتفيزىم
٢تم ،ويريق آخر يعتمد على األصدقاء.
مهم ج ّداً ،
ويف ىذا ا١تقاـ يذكر أحد الطبلّب إ ّف وجود اللديق ّتانب حايظ القرآف ودعمو لو ّ
ويدؿ على ذل بقولو" :يل عدد من
وأنو يقوـ مع أصدقائو با١تنايسة ومكايأة الفائز منهم لآلخرّ .
األصدقاء يشجعوين على اٟتفظ ،وأمهيتهم كبَتة كونم يتح ّدوف مع  ،يالشخص ينجز؛ يهناؾ منايسة ،
ونسوي األمر بينا" .ويضيف آخر بقولو:
ومن يفوز على الثاين الثاين يكايئو ،يك واحد ّ
يتحمسّ ،
ا١ترات ٨تن األصدقاء ٧تتمع مع بعض
ا١ترات ّ
يشجعٍت على اٟتفظ مدرس خلوصي  ،وبعض ّ
"بعض ّ
يسمع لآلخر".
ونسمع لبعض ،ك واحد ّ
ّ
وما ذكره ا١تستجيبوف من تأثَت اللديق اللاحل وأمهيتو يف حياة اإلنساف أيّدتو األدلة الشرعية .قاؿ
صلى ا﵁ عليو وسلم" :مث اٞتليس اللاحل والسوء كحام ا١تس ونايخ الكَت" (البخاري،ٜٜٖٔ ،
ٕٗٓٔ).
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كما أ ّكد عدد كبَت من ا١تستجيبُت تأثَت الوالدين عليهم يف حفظ القرآف الكرمي ،وٕتاوز العقبات
واللعوبات اليت ٖتوؿ دوف ذل  ،وٓتاصة األـ  ،إذ تقوـ األمهات ويقاً لرأي عدد من ا١تستجيبُت
بالتسميع ألبنائهن وٖتفيزىن على اٟتفظ وا١تراجعة .ويرى الباحث أ ّف بروز دور األـ أكثر من األب يف ىذا
اٞتانب بسبب ا١تسؤولية اليت تقع على األب خارج ا١تنزؿ ،ووجود األـ داخ ا١تنزؿ٦ ،تّا جيع األـ أكثر
متابعة لؤلبناء يف مذاكراهتم ودروسهم.
مهماً يف حفظ القرآف الكرمي والتشجيع عليو ،وأ ّكدوا أ ّف
دورا ّ
وأضاؼ بعض ا١تستجيبُت أ ّف للمعلّم ً
يشجعٍت يف حفظ القرآف إذا
معلميهم يبذلوف ً
جهدا يف ذل  .ومن ذل ما قالو طالب عن معلّمو" :ا١تعلم ّ
رأى مستواي نازالً".
ويتّضح ٦تّا سبق؛ أ ّف أيراد عينة الدراسة يؤمنوف بأمهية الدايعية والرغبة الداخلية ،واألثر اإلجيايب
لتشجيع البيئة ا٠تارجية ا﵀يطة هبم على حفظهم للقرآف الكرمي.
 -2/3/9صدق النية ومعرفة الحافز الديني:
أىم العوام
أشار ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت إىل أ ّف صدؽ النيّة ومعرية اٟتايز الديٍت أحد ّ
ا١تساعدة ٢تم على حفظ القرآف الكرمي .حيث احت ّ ىذا العام ا١ترتبة الثانية بالنسبة للمستجيبُت (عينة
الدراسة) بػ( ٘ ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت ( )ٖٝٙمن بُت ٚتيع العوام .
ويف ضوء ٖتلي البيانات يقد أكد عدد من ا١تستجيبُت أمهية ذل العام ويوائده على الطمأنينة
والراحة النفسية للحفظ ،واتقانو بإذف ا﵁ ،إضاية إىل الفض العظيم الذي يكتسبو الطالب بسبب حفظو
للقرآف الكرمي .و٦تا جاء يف نلوص ا١تستجيبُت ما يلي:
" إذا أخلص الطالب النيّة ﵁ بَتتاح وال يفكر بشي إالّ حيفظ القرآف ويتقنو" .
"من العوام ايل تساعدين على ٕتاوز اللعوبات يف حفظ القرآف النيّة اللادقة".
أىم واجبات حايظ القرآف استحضاره األجر والثواب ا١تًتتّب على ذل  ،واليت دلّت
كما أ ّف من ّ
عليو نلوص الشريعة ،وىي كثَتة ،ومنها قولو عليو اللبلة والسبلـ" :من قرأ حريًا من كتاب ا﵁ يلو بو
حسنة ،واٟتسنة بعشر أمثا٢تا ،ال أقوؿ (أمل) حرؼ ،ولكن ألف حرؼ ،والـ حرؼ ،وميم حرؼ"
(الًتمذي.)ٔٙٔ ،ٕٓٓٚ ،
ويؤّكد ما سبق القضاة ( )ٜٔٛٚعندما ٠تّص ا١ترتكزات األساسية ٟتفظ القرآف الكرمي وذكر يف
التجرد
مق ّدمتها إخبلص النية ﵁ تعاىل يقاؿ يف ذل " :اإلخبلص وصدؽ النيّة ،و ّ
التوجو إىل ا﵁ وحده ،و ّ
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عن ك غرض شخلي ،ذل أ ّف القرآف ال يُعطى إالّ لللادقُت ا١تخللُت ،وأ ّف آيات ا﵁ ال ُٖتفظ إالّ يف
جوؼ طاىر صادؽ" (.)ٙٚ
أىم العوام ا١تساعدة على حفظ القرآف الكرمي؛ أل ّف إخبلص
ويرى الباحث أ ّف ىذا العام من ّ
سر النجاح والتوييق يف ك ّ األمور ،ومن أخلص نيتو ﵁ يف حفظو للقرآف الكرمي وجد لذتو،
النية ﵁ ّ
واإلعانة والتوييق من ا﵁ يف ذل .
 -3/3/9تنظيم الوقت:
مهماً من
عددا منهم يعترب أ ّف تنظيم الوقت ً
أظهر ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت أ ّف ً
عامبلً ّ
العوام ا١تعينة على ٕتاوز ٖت ّديات حفظ القرآف الكرمي .حيث احت ّ ىذا العام ا١ترتبة الثانية بالنسبة
للمستجيبُت (عينة الدراسة) بػ( ٘ )تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت ( )ٖٝٙمن بُت ٚتيع العوام .
ويف ضوء ٖتلي البيانات يقد ش ّدد بعض ا١تستجيبُت على أمهية تنظيم الوقت .يقوؿ طالب :
"الطالب جيب أف حي ّدد األوقات ،ىذا الوقت للعب وىذا للحفظ ،كثَت من اٟتِ َكم ٖتث على الوقت:
مهم
الوقت كالسيف إف مل تقطعو قطع " .ويؤيّد ىذا الرأي مستجيب آخر ،ويؤّكد أنذ تنظيم الوقت ّ
بالنسبة لو خاصة ما بُت حفظ القرآف الكرمي وبُت ا١تواد الدراسية األخرى ،ييقوؿ" :أنا أنظم وقيت ،وقت
للمواد ووقت للحفظ ،وأكثر وقت أرّكز ييو اٟتفظ وبعده ا١تواد الثانية" (.
ويقًتح أحد ا١تستجيبُت على ح ّفاظ كتاب ا﵁ أف يسعوا إىل تنظيم وقتهم من خبلؿ االرتباط ّتدوؿ
يومي للحفظ ،وااللتزاـ بو .وىذا يتّفق مع ما ذكره اٞتبلد (ٕٔٔٓ) من أمهية تعاىد حفظ القرآف بالتبلوة
ا١تستمرة حىت ال تفقده الذاكرة.
الدائمة ،وا١تراجعة
ّ
ويرى الباحث أ ّف تنظيم الوقت عام رئيس ومؤثّر يف حفظ القرآف الكرمي ،وٕتاوز التح ّديات اليت
تعًتيو .إذ إف أكثر ما يُفوت على اإلنساف ٖتقيق أىدايو ضياع وقتو ،وعدـ اغتنامو يف ا١تفيد ،وقد بُت ا﵁
ج وعبل يف كتابو الكرمي أمهية الوقت وأمهية استغبللو يف الطاعات يف سورة العلر.
 -4/3/9الدعاء والتضرع إلى اهلل:
عددا منهم يلجأ إىل الدعاء ﵁ والتضرع إليو؛ ليعينو
أوضح ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت أ ّف ً
على حفظ القرآف الكرمي ،وقد احت ّ ىذا العام ا١ترتبة الثالثة بالنسبة للمستجيبُت (عينة الدراسة) بػ( ٗ
)تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت ( )ٕٜٝمن بُت ٚتيع العوام .
عددا منهم يلجأ إىل دعاء ا﵁ بوجو عاـ؛ ليعينو على اٟتفظ
ويف ضوء ٖتلي البيانات يتّضح أ ّف ً
"دائما أٞتأ للدعاء أ ّف ا﵁ ييسر أمري ويزيد اٟتفظ ويقويو عندي".
ويسهلو عليو ،ويف ذل يقوؿ طالبً :
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ويتضرعوف لو أوقات االختبارات ا٠تاصة
يف حُت ذكر عدد من ا١تستجيبُت ّأنم يلجؤوف إىل ا﵁
ّ
ليسهلو عليهم ويويّقهم ييو ،و٦تّا جاء يف نلوصهم ما قالو أحد الطبلّب" :وقت
ٔتادة حفظ القرآف الكرمي ّ
االختبارات يف اللبلة كاملة أدعو ا﵁ أف يسه علي اٟتفظ ويويّقٍت يف االختبار".
وىذه النتيجة تتّفق مع دراسة العزيزي (ٕٗٔٓ) اليت أ ّكد ييها عينة الدراسة أنم يلجؤوف إىل ا﵁ بالدعاء
لتيسَت حفظهم .ويوصي الباحث يف ىذا اإلطار الطبلّب وحفظة كتاب ا﵁ بأف يكثروا من الدعاء ْتفظ
التضرع إىل
القرآف الكرمي ،و ّ
يلحوا يف ذل  ،ياإلٟتاح يف الدعاء أعظم آداب الدعاء .وأال يقتلر الدعاء و ّ
٣ترد اٟتلوؿ على الدرجة ا١تكتسبة ،ب يكوف
ا﵁ يف أوقات االختبارات حىت ال يكوف ا٢تدؼ من اٟتفظ ّ
التضرع إليو أوقات االختبارات.
يف سائر األوقات دوف ا١تانع من الدعاء ﵁ و ّ
 -4/9عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤاؿ الرابع من أسئلة الدراسة على" :ما االسًتاتيجيات اليت يستخدمها طبلّب مدارس
ّ
ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة اإلحساء يف حفظ القرآف الكرمي"؟
يستهدؼ السؤاؿ الكشف عن االسًتاتيجيات اليت يستخدمها الطبلّب يف حفظهم للقرآف الكرمي.
مقسمة على ثبلثة جوانب :اٞتانب األوؿ:
وقد ّ
توصلت الدراسة إىل أربع عشرة اسًتاتيجيةّ ،
االسًتاتيجيات اليت يستخدمها الطبلّب قب حفظهم للقرآف الكرمي .اٞتانب الثاين :االسًتاتيجيات اليت
يستخدمها الطبلّب يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي .اٞتانب الثالث :االسًتاتيجيات اليت يستخدمها
الطبلّب بعد حفظهم للقرآف الكرمي.
وديكن تفلي النتائج اليت استنتجها الباحث على النحو اآليت:
 -4/4/9استراتيجيات ما قبل الحفظ:
تنوع االسًتاتيجيات اليت يستخدمها الطبلب قب حفظهم
دلّت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت على ّ
مرتبة حسب تكراراهتا وىي :اختيار ا١تكاف
للقرآف الكرمي .واليت ديكن حلرىا يف ٜتس اسًتاتيجيات ّ
ا١تناسب للحفظ ،واختيار الوقت ا١تناسب للحفظ ،واالقتلار على طبعة ٤ت ّددة من ا١تلحف ،وقراءة
ا١تقررة نظراً ،ويهم معاين اآليات.
اآليات ّ
حيث جاءت يف ا١تركز األوؿ اسًتاتيجية اختيار ا١تكاف ا١تناسب للحفظ ،واسًتاتيجية اختيار الوقت
ا١تناسب للحفظ بػ( ٗٔ) تكر ًارا لك ّ منهما ،وبنسبة مئوية بلغت (ٓٓٔ )ٝلك منهما ،وجاءت يف
ا١تقررة
ا١ترتبة الثانية ك ّ من اسًتاتيجية االقتلار على طبعة ٤ت ّددة من ا١تلحف ،واسًتاتيجية قراءة اآليات ّ
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نظراً  ،واسًتاتيجية يهم معاين اآليات بػ( ٘) تكرارات لك منها ،وبنسبة مئوية بلغت ( )ٖٝٙلك
اسًتاتيجية.
مهمة
ويف تفلي ذل  :أشار ٚتيع ا١تستجيبُت إىل أ ّف اختيار ا١تكاف ا١تناسب للحفظ خطوة ّ
يقوموف هبا قب اٟتفظ؛ األمر الذي يعينهم على صفاء الذىن ،والًتكيز يف أثناء اٟتفظ ،وأشار العدد
األكرب من ا١تستجيبُت إىل ّأنم يذىبوف لغريهم ا٠تاصة يف ا١تنزؿ من أج حفظ القرآف الكرمي .ومن
نلوصهم يف ذل :
"قب اٟتفظ أستعُت با﵁ ،وأروح إىل مكاف ليس ييو أحد مث غرييت".
ألنا مكاف ىادىء كي أحفظ جيّداً".
"إذا جئت ألحفظ أتوضأ وأروح لغرييت ّ
كما اختار بعض ا١تستجيبُت ا١تسجد كمكاف مناسب ٟتفظ القرآف الكرمي؛ بسبب ما يبعثو ٢تم من
أحب أف أحفظ يف ا١تسجد ،ألنّو
راحة وطمأنينة .يقوؿ أحد الطبلّب " :عند ا١تغرب أروح ا١تسجدّ ،
يعطيٍت روحانية".
وىذه النتيجة تتّفق مع ما ذكره الغوثاين (ٖٕٓٓ) من أ ّف أيض مكاف ٟتفظ القرآف الكرمي ىو
ا﵀رمات ،واللساف يبل
ا١تسجد؛ لكوف اإلنساف حيايظ ييو على منايذ القلب الثبلثة .العُت يبل يرى ييها ّ
يتكلّم إالّ ٓتَت ،واألذف يبل يسمع ييها إالّ ما يرضي ا﵁ ج ّ يف عبله.
يف حُت أ ّكد مستجيبوف آخروف ّأنم يفضلوف قب البدء يف حفظ القرآف الكرمي الذىاب إىل أي
مكاف ىادئ يف البيت ،كغرية استقباؿ الرجاؿ ،أو غرية األلعاب أو غَتىا .وشرطهم الوحيد يف ذل ىو
ىدوء ذل ا١تكاف.
ّأما اسًتاتيجية اختيار وقت اٟتفظ يقد أ ّكد ا١تستجيبوف ٚتيعهم إىل ّأنم يُفضلوف أوقاتًا ٤ت ّددة
وتنوعت أوقاهتم ما بُت وقت الظهَتة بعد العودة من ا١تدرسة ،ووقت العلر ،ووقت ا١تغرب.
للحفظّ ،
وعلّ عدد منهم سبب اختياره لتل األوقات .ومن ذل ما ذكره أحد ا١تستجيبُت الذين يلجؤوف للحفظ
وقت الظهَتة ل تنظيم وقتو مع ا١تواد الدراسية األخرى ،حيث يبدأ وقت الظهر يف حفظ القرآف الكرمي؛
ليتسٌت لو مذاكرة ا١تواد الدراسية األخرى يف ساعات اليوـ الباقية  .ويقوؿ يف ذل " :احفظ القرآف الظهر
ّ
 ،ويور ما أخرج من ا١تدرسة أبدأ يف حفظ القرآف ،أحفظ يف ساعة ،وبعدىا أذاكر ا١تواد األخرى".
فضلوف وقت العلر التساعو .وبا١تقاب أضاؼ بعض
يف حُت أشار مستجيبوف آخروف إىل ّأنهم يُ ّ
ا١تستجيبُت إىل أ ّف أيض وقت لديهم للحفظ ىو بعد صبلة ا١تغرب ويعلّ أحدىم ذل بقولو" :أحفظ
القرآف يف غرييت بُت ا١تغرب والعشاء كي أٖت ّدى نفسي يف ىذا الوقت ا﵀ ّدد".
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نص ا١تستجيب األخَت ،يتّضح أنّو استخدـ الوقت بُت صبليت ا١تغرب والعشاء للحفظ
وبالنظر إىل ّ
بسبب ثبات الوقت يف تقومي الللوات ا١تعموؿ بو يف ا١تملكة العربية السعودية ،وبالتايل يكوف األمر
بالنسبة لو كالتح ّدي يف إ٧تاز حفظو بشك يومي يف ىذا الوقت ا﵀ ّدد .وأيّد مستجيب آخر الوقت نفسو
الذي أشار إليو ا١تستجيب األخَت ،لكن تربيره يف ذل أنّو يكوف قد أخذ قسطو الكايف من النوـ بعد
ا١تدرسة ،وبالتايل تكوف يًتة ا١تغرب يًتة مناسبة للحفظ.
ويرى الباحث أ ّف اختبلؼ اختيار وقت اٟتفظ من شخص آلخر أمر طبعي ؛ الختبلؼ الظروؼ
واأليكار اليت يعتمد عليها ك ّ شخص يف طريقة تنظيم يومو .ويف ىذا اٞتانب يقًتح القاسم (د.ت) أف
يكوف الوقت خالياً من األيكار ،واألشغاؿ ،وصخب اٟتياة ،وأف يتخَت الطالب ٟتفظو األوقات ا١تباركة
كالسحر أو بعد صبلة الفجر ،أو بعد صبلة العلر.
ّأم ا االسًتاتيجية الثالثة اليت يستخدمها عدد من ا١تستجيبُت قب حفظهم للقرآف الكرمي ىي
االقتلار على طبعة ٤ت ّددة من ا١تلحف الشريف للحفظ ،ويف ىذا اإلطار ذكر أحد ا١تستجيبُت أنّو
يتعمد االقتلار على ملحف واحد حىت ال يهجر ا١تلاحف باعتماده على أكثر من ملحف ،
ّ
وأضاؼ مستجيب آخر أنّو يلجأ إىل اٟتفظ من ملحف صغَت لسببُت :األوؿ أنّو معتاد عليو منذ ا١ترحلة
االبتدائية ،والثاين ألنّو يؤمن بأف اٟتفظ من ا١تلحف اللغَت أسرع من ا١تلحف الكبَت .ويف ذل يقوؿ:
ألين اعتدت عليو من اللف الثاين االبتدائي ،مثبل يف القرآف اللغَت أحفظ
"احفظ من ا١تلحف اللغَت ّ
من ربع ساعة إىل عشرين دقيقة ،يف ا١تلحف الكبَت أحتاج لوقت أطوؿ ؛ أل ّف اآليات تلغر ،الوجو عن
وجهُت من ا١تلحف الكبَت".
وعلّ مستجيب آخر اقتلاره على ملحف ٤ت ّدد لكوف ا١تلحف الذي يعتمد عليو يُ ّلوف
الكلمات اللعبة باللوف الربتقايل .ويضيف مستجيب آخر أنّو يعتمد ملحفو ا٠تاص الذي اعتاد عليو من
االقتلار على طبعة واحدة من ا١تلحف الشريف يف اٟتفظ من األساليب
ا١تتوسطة .و
ا١ترحلة
ّ
ُ
واالسًتاتي جيات اليت أشار إليها عدد من ا١تختلُت؛ حىت ال خيتلف الرسم من ملحف آلخر ،يتختلف
يتتشوش أماكنها يف ذاكرتو.
صور مواضع اآليات يف ذىن اٟتايظ ّ
وجاءت االسًتاتيجية الرابعة للمستجيبُت قب حفظهم للقرآف الكرمي متمثّلة يف قراءة اآليات القرآنية
نظراً .يقد دلّت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت على أ ّف عدداً من ا١تستجيبُت يبدؤوف يف قراءة اآليات ا١تقررة
عليهم نظراً قب البدء يف عملية اٟتفظ .يقوؿ أحد الطبلّب يف ذل " :قب اٟتفظ أقرا اآليات نظراً مرة
أكررىا ،مثّ أبدأ أحفظها" .واتّفق مستجيب
ومرتُت  ،وبعدىا أركز على الكبلـ اللعب يف ّ
النص ،أعيدىا و ّ
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ا١تقررة عليو كاملة نظراً قب اٟتفظ حىت
آخر يف تعليلو مع ا١تستجيب السابق ،حيث أ ّكد أنّو يقرأ اآليات ّ
يسه عليو حفظ اآليات اللعبة.
ا١تقررة عليو نظراً قب اٟتفظ بقولو" :أنا أقرأ الوجو كام
ويعلّ أحد ا١تستجيبُت سبب قراءتو لآليات ّ
كي يسه علي حفظها و١تا ٕتيء كلمة صعبة ما أقدر أنطقها يف اٟتفظ يوقفٍت األستاذ" .واتّفق معو
طالب آخر يف سبب قراءتو لآليات نظراً قب اٟتفظ بأنّو تسهي اٟتفظ.
أدؿ
ويؤيّد الباحث ىذه االسًتاتيجية اليت يستخدمها الطبلب ،حيث إ ّف التبلوة وقود اٟتفظ ،وال ّ
مرة يف ك أسبوع .كما
على ذل من سورة الكهف اليت حيفظها كثَت من ا١تسلمُت بسبب تكرار قراءهتا ّ
أ ّف التبلوة قب اٟتفظ تعُت على إجادهتا ،والكشف عن مواطن اللعوبة ييها من حيث كلماهتا ،وطريقة
نطقها باٟتركات والتجويد.
ّأما االسًتاتيجية ا٠تامسة اليت يستخدمها الطبلب قب حفظهم للقرآف الكرمي يجاءت يف يهمهم
ا١تقررة عليهم ما بُت استخداـ
ا١تقرر عليهم حفظهاّ ،
وتنوعت ملادر يهمهم لآليات ّ
١تعاين اآليات ّ
الشبكة العنكبوتية (االنًتنت) ،وبُت تفسَت ابن ُكثَت ،وبُت سؤاؿ ا١تعلمُت.
ومن نلوصهم يف ذل :
"أوؿ شي أقرأ اللفحة وأيهمها ،ملدر حفظي من يهم القرآف ،إذا ما يهمتها مستحي أف
أحفظ" .
"قب ما أحفظ أيهم الوجو ومعانيو ،أدخ على النت كي أيهم ا١تعاين".
توصلت إليو دراسة القوابعة (ٕٗٔٓ) اليت أثبتت أف تدبر آيات القرآف الكرمي
وىذه النتيجة تؤّكد ما ّ
بالتأم يف معانيو ،ويهم نلوصو يهماً صحيحاً يُسهم يف حفظ الطالب للقرآف الكرمي ،واالحتفاظ
ّ
بالتعلّم ،كما أ ّكدت الدراسة أ ّف لتدبر القرآف ويهم معانيو أثراً عظيماً يف توليد الشعور لدى الطلبة ٕتاه
االستجابة والتفاع مع كتاب ا﵁.
 -2/4/9استراتيجيات أثناء الحفظ:
دلّت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت اىتماـ ا١تستجيبُت ٔتمارسة عدد من االسًتاتيجيات يف أثناء
مرتبة حسب
حفظهم للقرآف الكرميّ ،
وتنوعت تطبيقاهتم لتل االسًتاتيجيات يف ٜتس اسًتاتيجيات ّ
تكراراهتا وىي :تقسيم مقدار اٟتفظ ،والتسميع مع شخص آخر ،واستخداـ الوسائ التقنية ،واستخداـ
اٟتواس ،والًتكيز على اآليات اللعبة.
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جاءت يف ا١ترتبة األوىل اسًتاتيجية تقسيم مقدار اٟتفظ بػ( ٗٔ ) تكراراً ،وبنسبة مئوية بلغت
(ٓٓٔ ،)ٝأي أ ّف ٚتيع ا١تستجيبُت اتفقوا على استخداـ ىذه االسًتاتيجية ،وجاءت يف ا١ترتبة الثانية
اسًتاتيجية التسميع مع شخص آخر ( ) ٚتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٓ٘ ،)ٝيف حُت جاءت
اسًتاتيجية استخداـ الوسائ التقنية يف ا١ترتبة الثالثة ( ) ٙتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٖٗ ،)ٝوجاءت
يف ا١ترتبة الرابعة اسًتاتيجية استخداـ اٟتواس ( ٘ ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ّ ،)ٖٝٙأما يف ا١ترتبة
ا٠تامسة واألخَتة يجاءت اسًتاتيجية الًتكيز على اآليات اللعبة ( ٗ ) تكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت
(٘.)ٕٝٛ.
وجاءت تفاصي ذل على النحو اآليت:
ا١تقرر حفظها عليهم ٤تتلّة ا١ترتبة
أظهر ٚتيع ا١تستجيبُت استخدامهم السًتاتيجية تقسيم اآليات ّ
وتنوعت أساليبهم يف ذل  ،حيث اتّفق عدد منهم
األوىل ،وىو ما يتّفق مع ما أوصى بو مهاـ (ٖٕٔٓ)ّ .
يتم حفظ اآلية األوىل وإتقانا ،مثّ االنتقاؿ إىل اآلية الثانية وحفظها
على تقسيم اآليات آية آية ْتيث ّ
بإتقاف وربطها مع اآلية األوىل ،مث االنتقاؿ إىل اآلية الثالثة وحفظها بإتقاف ،مثّ ربطها باآليات السابقة
وىكذا حىت ناية ا١تقطع ،ومن نلوصهم يف ذل :
"أحفظ اآلية األوىل وأٝتّعها ،وأحفظ الثانية وأٝتّعها مع األوىل وأحفظ الثالثة وأرجع أٝتع من األوىل
إىل الثالثة وىكذا حىت النهاية.
"أوؿ شي أحفظ آية وبعدىا أحفظ الثانية وأشبكهما ،مثّ الثالثة وأشبكها معهما وىكذا حىت
أحفظها كاملة".
وأضاؼ طاؿ آخر  :إنّو يقوـ بعد تقسيمو لآليات آية آية وربطو ٢تما ،بتقسيم ا١تقطع ا١تطلوب إىل
نلفُت بعد االنتهاء من حفظ آياتو ،وحيفظهما ك ّ واحد على حدة ،مث يقوـ ْتفظ ا١تقطع كامبلً .ويف
ذل يقوؿ" :احفظ آية آية إىل أف أحفظ الوجو كامبلً ،وبعدىا أقسم الوجو نلفُت وأحفظ النلف األوؿ
مثّ الثاين .مث أحفظ الوجو كامبلً".
يف حُت أ ّكد طالباف ّأنما يعتمداف على تقسيم ا١تقطع مباشرة إىل قسمُت ،مث يقوماف ْتفظ ك ّ
مقطع على حدة ،مثّ يقوماف بالربط بينهما.
وذكر اثناف من ا١تستجيبُت ّأنما يعتمداف على تقسيم ا١تقطع إىل آيتُت آيتُت بدالً من آية آية ،مث
يقوماف بالربط بُت تل اآليات ،كما اتّفق ا١تستجيباف على قراءة الوجو كامبلً قب تقسيم اٟتفظ .يقوؿ
أحدمها يف ذل " :بداية أقرأ اآليات كاملة وبعدىا أقرأ اآلية األوىل وأغطيها وأحفظها ،وبعدىا آيتُت آيتُت
حٌت أحفظها كاملة".
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وقاؿ مستجيب آخر ٕتاه ىذه االسًتاتيجية إنّو يقوـ ْتفظ ا١تقطع ا١تطلوب بتقسيمو ك ثبلثة آيات
ا١تقرر حفظها حسب معاين اآليات .حيث يقوـ
على حدة ،مث الربط بينها .وانفرد طالب بتقسيمو اآليات ّ
بتقسيم ا١تقطع ا١تطلوب إىل أكثر من قسم حسب معاين وترابط اآليات ،مث يقوـ بالربط بينها .ويقوؿ يف
ذل " :أوالً أطالع اآليات مثّ أقسمها ْتسب ا١تعاين ،بعدىا أحفظ ا١تقطع األوؿ وأٝتّعو ألمي  ،وأحفظ
الثاين وأدمج بينهما ،مثّ الثالث مثّ الرابع حٌت أحفظها كاملة".
تفرد بو ا١تستجيب السابق من االسًتاتيجيات النايعة؛ أل ّف يهم معاين اآليات
وىذا التطبيق الذي ّ
يساعد يف اٟتفظ ،ويعم على ترسيخو يف الذىن ،ويُسه اسًتجاع اآليات الحقاً إف شاء ا﵁.
وجاءت االسًتاتيجية الثانية اليت يستخدمها الطبلب يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي متمثّلة يف ٞتوء
عدد من ا١تستجيبُت للتسميع مع شخص آخر للتأ ّكد من مستوى حفظهم ،واختلفوا يف وقت اختيارىم
للتسميع ،يذكر بعضهم أنّو يلجأ للتسميع بعد حفظ ك ثبلث آيات ،ييقوؿ" :أحفظ آية آية حىت ثبلث
آيات  ،وأروح أٝتّعها لواحد من أىلي ،مثّ أكم ثبلث آيات وأروح أٝتّعها لواحد من أىلي".
وذكر مستجيب آخر أنّو يلجأ للتسميع لشخص آخر بعد انتهائو من ك مقطع من ا١تقاطع اليت
قسمها لنفسو يف اآليات ا١تراد حفظها .وأ ّكد بعضهم ّأنم يُسمعوف لآلخرين بعد االنتهاء من حفظ كام
ّ
تنوع األشخاص الذين يلجأ إليهم ا١تستجيبوف ما بُت األـ ،واألخ ،واللديق.
ا١تقرر حفظها ،كما ّ
اآليات ّ
ّأما االسًتاتيجية الثالثة اليت يستخدمها الطبلب يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي  ،يقد اتّضح من
نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت للمستجيبُت أ ّف عدداً منهم يستخدـ التقنية يف أثناء حفظ القرآف الكرمي،
سواء من خبلؿ تطبيقات ا١تلحف الشريف ا١تتوايرة يف األجهزة اإللكًتونية ،أو من خبلؿ برنامج
اليوتيوب الذي ديكن من خبللو االستماع إىل ال ُقراء ،أو من خبلؿ تطبيقات األجهزة الذكية ا١تعينة على
قراءة وحفظ القرآف الكرمي ،ويرى الباحث أ ّف ىذا االستغبلؿ مفيد ولو تأثَته اإلجيايب على حفظ الطبلب
للقرآف الكرمي ،وىو ما يتّفق مع دراسة القديري ( .)ٕٓٓٚو٦تّا جاء يف نلوص ا١تستجيبُت:
"وقت اٟتفظ استخدـ تطبيق ٤تفظ الوحيُت ،جييب ل اآليات وٖت ّدد ا١تقطع الذي ٖتفظو وييو
وتسمع  ،وبعدىا تضغط على إناء مثّ تطلع ل اآليات
تسجي صويت ،اآلية اليت ٖت ّدد عليها ديسحها ّ
وصوت ".
"إذا شعرت أنٍت أحتاج لشيء يف اٟتفظ أيتح اليوتيوب وأٝتع للشيخ ماىر ا١تعيقلي".
وبناء على ما سبق؛ يوصي الباحث معلّمي القرآف الكرمي باالستفادة من التطبيقات التقنية ،والربامج
وحث الطبلب على االستفادة منها يف ٚتيع مراح حفظ القرآف
اٟتاسوبية ،وتوظيفها يف ٣تاؿ التعليمّ ،
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الكرمي؛ ١تا ثبت من ياعليتها يف ٣تاؿ تعليم القرآف الكرمي يف الدراسات والبحوث العلمية السابقة كما يؤّكد
ذل الزيٍت (ٕٔٔٓ) يف دراستو.
ّأما االسًتاتيجية الرابعة اليت يستخدمها الطبلب يجاءت يف استخدامهم للحواس يف أثناء اٟتفظ،
ا١تقرر عليهم
حيث أ ّكد عدد من ا١تستجيبُت ّأنم يلجؤوف الستخداـ حواسهم يف أثناء حفظهم لآليات ّ
ا١تقرر حفظها
حفظها ،وجاءت ّ
حاسة اليد األكثر استخداماً بالنسبة للمستجيبُت من خبلؿ تغطية اآليات ّ
ا١تقرر حفظها
عن طريق أيديهم حىت ال ينظروا إليها ييأثناء تسميعها ألنفسهم ،أو من خبلؿ كتابة اآليات ّ
كما أشار أحد الطلبة .يقوؿ أحد ا١تستجيبُت عندما يريد أف خيترب نفسو أثناء يف اٟتفظ" :أغلق القرآف
ط يدي على اآليات اليت أريد أف أحفظها وأبدأ أٝتّعها".
وأح ّ
اٞتواؿ ا١تختلفة ،أو عن
ّأما اٟتاسة الثانية يكانت ّ
حاسة السمع من خبلؿ استخداـ برامج ا٢تاتف ّ
ٔتجرد مبلمسة رأس
طريق جهاز ا١تلحف القارئ ،وىو جهاز يباع يف األسواؽ يقوـ بقراءة اآلية القرآنية ّ
القلم لآلية ،وبأصوات ّقراء ع ّدة.
حاسة النظر من خبلؿ تطبيق النظر إىل ا١تلحف
كما اتّفق عدد من ا١تستجيبُت على استخداـ ّ
أثناء عملية اٟتفظ؛ إلتقاف قراءة اآليات وحفظها بشك صحيح ،أو لفهم اآليات ،وتقسيم ا١تقاطع
ا١تطلوبة ْتسب معانيها.
توصلت إليو دراسة العزيزي (ٕٗٔٓ) اليت أ ّكدت استخداـ عينة الدراسة
وىذه النتيجة تتّفق مع ما ّ
ٟتاسة النظر يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي ،من خبلؿ قراءة ا١تقطع ا١تطلوب وتكراره ،مع اختبليهم يف
قدر التكرار ا١تقروء ،والنظر كما يذكر (الغوثاين" :)ٙٛ ،ٕٖٓٓ ،ىو األداة األساسية اليت يُعتمد عليها
يف عملية اٟتفظ ،ولذل الب ّد من توجيو مزيد من العناية ألسلوب النظر يف أثناء اٟتفظ".
وجاءت االسًتاتيجية األخَتة اليت يستخدمها الطبلب يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي متمثّلة يف
الًتكيز على اآليات اللعبة .حيث أ ّكد عدد من ا١تستجيبُت ّأنم يستخدموف اسًتاتيجياهتم ا٠تاصة ٕتاه
اآليات اليت خيطئوف ييها .يقوؿ أحد الطبلّب" :بعض األحياف أضع دائرة على اآليات اللعبة يأرّكز عليها
أكررىا وأركز عليها وأربط بُت اآلية األوىل واليت بعدىا وأرّكز على ا٠تطأ".
أكثر ،وأحاوؿ أف ّ
وأضاؼ مستجيب آخر إنّو يرّكز على الكلمات واآليات اللعبة يف أثناء حفظو ،وحياوؿ إعادهتا
حىت يتقنها ،ويلجأ للتسميع لوالدتو حىت يتأ ّكد من حفظها .ويذكر طالب آخر ،أنو يقوـ بتكرار اآليات
مرة حىت يتقنها.
اللعبة اليت خيطئ ييها من عشر إىل ٜتس عشرة ّ
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 -3/4/9استراتيجيات ما بعد الحفظ:
دلّت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت على وجود ثبلث اسًتاتيجيات رئيسة يستخدمها الطبلب بعد
حفظهم للقرآف الكرمي .وىي مرتّبة ْتسب تكر ًاراهتا كما يلي :التكرار وا١تراجعة ،وتقييم اٟتفظ ،ومراجعة
اٟتفظ القدمي.
جاءت يف ا١ترتبة األوىل اسًتاتيجية التكرار وا١تراجعة بػ( ٗٔ ) تكر ًارا ،وبنسبة مئوية بلغت
(ٓٓٔ ،)ٝأي أ ّف ٚتيع ا١تستجيبُت اتّفقوا على استخداـ ىذه االسًتاتيجية ،وجاءت يف ا١ترتبة الثانية
اسًتاتيجية تقييم اٟتفظ بػ(  )ٛتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ّ ،)ٝ٘ٚأما يف ا١ترتبة الثالثة واألخَتة
يجاءت اسًتاتيجية مراجعة اٟتفظ القدمي بػ(  )ٚتكرارات ،وبنسبة مئوية بلغت (ٓ٘.)ٝ
وجاءت تفاصي ذل على النحو اآليت:
أظهرت نتائج ٖتلي بيانات ا١تقاببلت تطبيق ٚتيع ا١تستجيبُت السًتاتيجية التكرار وا١تراجعة بعد
وتنوعت أوقاهتم يف ذل  ،يذكر بعض ا١تستجيبُت ّأنم يراجعوف ا﵀فوظ أثناء
اٟتفظ ٤تتلّة ا١ترتبة األوىلّ ،
ا١تشي داخ ا١تنزؿ ،أو عند الذىاب إىل مكاف ما .وأ ّكد أحد ا١تستجيبُت أنّو يلجأ إىل ريع صوتو ْتيث
يسمع نفسو عندما يقرأ أثناء ا١تشي .وىذا يتّفق مع ما أ ّكد عليو القاسم (د.ت) من أ ّف ريع اللوت
بالقراءة وٖتسينو مع تدبر اآليات وربطها مع ما قبلها أحد األساليب ا١تعينة على حفظ القرآف الكرمي .ويف
تلرؼ
ىذا التطبيق كما يرى الباحث استغبلؿ ألوقات الفراغ ،واالستفادة منها بأقلى درجة ٦تكنة ،وىو ّ
إجيايب من ىذا الطالب ،وعليو يوصي الباحث بتطبيق أسلوب ا١تراجعة أثناء ا١تشي واالستفادة من أوقات
الفراغ مع ريع اللوت قليبلً ،وال سيما أ ّف عدداً من ا١تستجيبُت َشكى من ضياع وقتو ،وصعوبة تنظيمو.
ويقاس على ا١تشي على األرج ك وقت يكوف ييو الطالب وحده مث تن ّقلو بالسيارة  ،ويًتات التوقف
واالنتظار.
يف حُت أ ّكد أحد ا١تستجيبُت أنّو يطبق عملية التكرار وا١تراجعة بُت األذاف واإلقامة ،يف حُت أياد
بعض ا١تستجيبُت على ّأنم يراجعوف ا﵀فوظ يف وقت اٟتفظ نفسو  ،أي بعد حفظهم مباشرة .ويف ذل
يقوؿ أحد الطبلّب" :ا١تغرب أحفظ وأراجع يف الوقت نفسو  ،أراجعو عند أحد ألنّو يعلمٍت ا٠تطأ ،وبعد
الفجر أراجع ألنّو يثبت اٟتفظ".
كما أضاؼ عدد من ا١تستجيبُت ّأنم يراجعوف ما حفظوه قب النوـ  ،معلّلُت ذل بثبات اٟتفظ يف
الذىن ،و٦تّا جاء يف إجاباتو:
أحس إذا قرأهتا قب النوـ تتثبت يف
"قب ما أناـ أقرأ اآليات اليت حفظتها وىنا أثبت حفظيّ ،
عقلي".
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اٞتواؿ وأراجع اٟتفظ ،وأيض أف حيفظ الواحد
اٞتواؿ وأدخ تطبيق القرآف يف ّ
"إذا جئت ألناـ أيتح ّ
قب النوـ ألنّو يًتّكز يف الذاكرة الداخلية".
كما أظهرت نتائج ٖتلي البيانات تطبيق عدد من ا١تستجيبُت السًتاتيجية تقييم عمليّة اٟتفظ قب
ا١تقرر عليو
التسميع ألستاذ ا١تادة ٤تتلّة ا١ترتبة الثانية ،وأ ّكد عدد منهم أنّو يلجأ لتقييم نفسو يف اآليات ّ
حفظها بعد صبلة الفجر ،وأضاؼ آخروف ّأنم يستغلّوف يًتة الذىاب إىل ا١تدرسة يف تقييم ما حفظوه.
وقاؿ طالب :إنّو يلجأ الستخداـ كامَتا الفيديو لتقييم حفظو" ،أشغّ كامَتا الفيديو وأجلس أٝتع لنفسي
وبعدىا أشغّ الفيديو وأجلس أٝتع نفسي يقط صوت من دوف صورة".
أسج صويت مثّ أيتح ا١تلحف لكي أتأ ّكد
مسج ّ ،
يقوؿ طاؿ آخر يف ىذا اٞتانب" :استخدـ ّ
من حفظي ،وأحيانًا أٝتَّع للديقي".
ا١تسج  -أيدىا الغوثاين (ٖٕٓٓ) كأحد االسًتاتيجيات النايعة يف
وىذه االسًتاتيجية -استخداـ
ّ
حفظ القرآف الكرمي ومراجعتو.
وجاءت االسًتاتيجية الثالثة اليت يستخدمها بعض ا١تستجيبُت يف ٗتليص وقت ١تراجعة اٟتفظ
القدمي .وذكر بعضهم أنّو يلجأ إىل مراجعة اٟتفظ القدمي ك يوـ ٚتعة  ،حيث يقوـ عدد من ا١تستجيبُت
بالربط بُت ما تّ حفظو خبلؿ أسبوع كام من أوجو يف يوـ اٞتمعة .وٞتأ أحدىم إىل االلتحاؽ ْتلقة
صباحية يوـ اٞتمعة ١تراجعة حفظو القدمي وتثبيتو .وأضاؼ بعض ا١تستجيبُت أنّم يراجعوف حفظهم القدمي
بشك يومي ،وقاؿ عدد منهم إ ّنم يستغلّوف شهر رمضاف ا١تبارؾ ١تراجعة ما تّ حفظو .يقوؿ أحدىم:
"ألتحق يوـ اٞتمعة ْتلقة أٝتع ييها جزء يف اللباح ،ويف رمضاف بعد ك ّ صبلة أراجع جزء ،أرؤه قراءة
نظر".
ويرى الباحث أ ّف ١تراجعة اٟتفظ القدمي أمهية كبَتة يف تثبيت اٟتفظ ،وعدـ تفلّتو ،وىو ما أوصى بو
مهاـ (ٖٕٔٓ) من ضرورة تثبيت ما تّ حفظو با١تراجعة ،والسماع ،والقراءة على اإلخوة ،ويف الللوات
حىت ال يتفلّت اٟتفظ ،ومراجعة اٟتفظ القدمي كما يؤمن الباحث ال تق ّ أمهية عن عملية اٟتفظ اٞتديد.
قروف بأ ّف مراجعة اٟتفظ وتثبيتو أصعب من عملية اٟتفظ ذاهتا .وعليو يوصي
ب إف كثَتاً من اٟتُّفاظ يُ ّ
الباحث ح ّفاظ كتاب ا﵁ بأف يلزموا أنفسهم بأوقات معيّنة وأياـ ٤ت ّددة للمراجعة ،والربط بُت ا﵀فوظ ،وأالّ
ينقطعوا عن ا١تراجعة حىت ال يلعب عليهم اٟتفظ ،وتق ّ دايعيتهم ورغبتهم ٕتاىو.
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يف ضوء ما سبق ،ومن خبلؿ النتائج ا١تيدانية السابقة اليت أوردىا ا١تستجيبوف ديكن للباحث أف
الفعالة ،وآلية تنفيذىا ،اليت تساعد يف إتقاف اٟتفظ
خيلص إىل تقدمي اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ّ
بإذف ا﵁ ،ومواجهة التح ّديات اليت يعاين منها الطبلب يف أثناء حفظهم للقرآف الكرمي ،كما يبينها جدوؿ
رقم (ٕ) على النحو اآليت:
جدوؿ ٕ
الفعالة ،وآلية تنفيذىا بناء على النتائج ا١تيدانية
اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي ّ
المحور األول

االستراتيجية

آلية التنفيذ

اختيار المكان المناسب للحفظ

اللجوء إىل ا١تسجد يف أثناء حفظ القرآف
الكرمي ،أو اختيار غرية خاصة يف البيت
تتّسم با٢تدوء والنظاية ،وعدـ وجود ا١تثَتات
وا١تشتّتات

اختيار الوقت المناسب للحفظ

ٗتليص وقت ٤ت ّدد يف اليوـ للحفظ،
كوقت الظهَتة بعد العودة من ا١تدرسة ،أو

استراتيجيات ما

بُت صبلة العلر وا١تغرب ،أوبُت ا١تغرب

قبل حفظ القرآن

والعشاء ،أو وقت السحر قُبي الفجر

الكريم
االقتصار على طبعة محددة من
المصحف

االعتماد على طبعة واحدة ذات حجم
االعتماد على

ويفض
وخط مناسبُت،
ّ
ملحف ٣تمع ا١تل يهد النتشاره يف أرجاء
البلد ،وابتداء اللفحة (الوجو) بآية وانتهائو
بآية
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قراءة اآليات المقررة نظراً

قراءة اآليات على ا١تعلّم ،أو على شيخ متقن
اٟتفظ ،مثّ قراءهتا بانفراد قب اٟتفظ للتأ ّكد
من سبلمة النطق ،وا٠تلو من األخطاء

فهم معاني اآليات

سؤاؿ معلّم القرآف الكرمي عن معاين اآليات
ا١تقرر حفظها ،أو الرجوع إىل ملادر
ّ
التفسَت اللحيحة وا١تعتمدة .

المحور الثاني

االستراتيجية

آلية التنفيذ

تقسيم مقدار الحفظ

ا١تقرر حفظها حسب ا١تعاين،
تقسيم اآليات ّ

مثّ الربط بينها ،أل ّف يهم معاين اآليات
يساعد يف اٟتفظ ،ويعم على ترسيخو يف
الذىن ،ويُسه اسًتجاع اآليات
التسميع مع شخص آخر

....

التسميع لؤلـ أو األخ يف ا١تنزؿ ،أو للشيخ
يف حلقة ٖتفيظ القرآف الكرمي ،أو اللديق

استراتيجيات أثناء
حفظ القرآن

يف ا١تدرسة.
استخدام الوسائل التقنية

استخداـ تطبيقات وبرامج ا١تلحف
الشريف السليمة ا٠تاصة بقراءة وحفظ

الكريم

للقراء
القرآف الكرمي من أج االستماع ّ
ا١تختلفُت لتثبيت اٟتفظ ،أو التسميع الذايت
عن طريقها.
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استخدام الحواس

ا١تقرر
استخداـ ّ
حاسة اليد لتغطية اآليات ّ
حفظها ،وكتابتها ،وحاسة النظر لقراءهتا،
وحاسة السمع لبلستماع إليها.

التركيز على اآليات الصعبة

وضع عبلمة على اآليات اللعبة مع تكرارىا
مرة حىت
مرات إىل ٜتس عشرة ّ
من عشر ّ
التأ ّكد من حفظها.

المحور الثالث

االستراتيجية

آلية التنفيذ

التكرار والمراجعة

ا١ترات لتكرار ا﵀فوظ
ٖتديد عدد ّ
معُت ّ
ومراجعتو ،واالستفادة من أوقات ا١تشي ،وما
بُت األذاف واإلقامة ،وقب النوـ ،وبعد صبلة
الفجر.

تقييم الحفظ

اللجوء إىل شخص متقن للنطق لتقييم
اٟتفظ بشك سليم ،واالستفادة من جهاز

استراتيجيات ما

التسجي  ،أو التطبيقات اإللكًتونية ا٠تاصة

بعد حفظ القرآن

ٔتراجعة ا﵀فوظ.

الكريم

تخصيص وقت لمراجعة الحفظ

االلتزاـ بوقت ٤ت ّدد ١تراجعة ا﵀فوظ بشك

القديم

يومي أو أسبوعي ،مع استثمار يوـ اٞتمعة
كونو يوـ إجازة ،وشهر رمضاف ا١تبارؾ .
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 -40مقترحات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت توصلت ٢تا الدراسة اٟتالية يوصي الباحث ٔتا يلي:
حث اٞتهات ا١تهتمة بتحفيظ القرآف الكرمي ويف مق ّدمتها وزارة التعليم على األخذ باسًتاتيجيات
ّٔ -
توصلت إليها الدراسة اٟتالية ا١تيدانية ،وتفعي آلية تنفيذىا لدى
حفظ القرآف الكرمي الفعّالة اليت ّ
الطبلب.
ٕ -عقد دورات وورش عم ١تعلّمي القرآف الكرمي يف مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي تسهم يف ريع
وعيهم ٕتاه التح ّديات اليت تواجو طبلهبم يف عملية حفظ القرآف الكرمي ،وتضمن ٘تكنّهم من
مساعدة طبلهبم على ٕتاوزىا.
ٖ -عقد دورات وورش عم ١تعلّمي القرآف الكرمي يف مدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي وللطبلّب يف
كيفية االستفادة من اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي.
ٗ -االعتناء يف اختيار الكفاءات ا١تناسبة من ا١تعلّمُت لتدريس القرآف الكرمي يف مدارس ٖتفيظ
القرآف الكرمي.
٘ -إعداد الربامج وا﵀اضرات التشجيعية لدى الطبلب اليت تسهم يف ريع دايعيتهم ٕتاه حفظ
القرآف الكرمي ،وتنمية مهارة اٟتفظ وا١تراجعة لديهم.
حث إدارة ا١تدرسة وأولياء األمور بإٟتاؽ أبنائهم ْتلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي؛ ١تا ٢تا من أثر
ّ -ٙ
كبَت عليهم يف إتقاف التبلوة واٟتفظ.
ٔتقرر القرآف الكرمي يف مراح
 -ٚاالىتماـ بإجراء مزيد من األْتاث والدراسات العلمية اليت تتعلّق ّ
متغَتات أخرى  ،ومناىج ْتثية ٥تتلفة لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة من
التعليم العاـ ا١تختلفة ويق ّ
تعليمو.
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المراجع
أوالً -المراجع العربية:
القرآف الكرمي
آؿ سيف ،عادؿ .)ٕٓٔٛ( .أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاوين  STADعلى إتقاف التبلوة لدىطبلب الثاين االبتدائي٣ ،تلة كلية الًتبية ّتامعة أسيوط.ٖ٘ٛ -٘٘ٙ ،)ٔ( ،ٖٗ .
أبو عبلـ ،رجاء .)ٕٓٔٗ( .مدخ إىل مناىج البحث الًتبوي،الكويت ،مكتبة الفبلح للنشر والتوزيع.ألفي٤ ،تمد .)ٕٓٓٗ( .طرؽ حفظ القرآف الكرمي :اقًتاحات لتحسينها وتعلمها وتعليمها من وجهةنظر علم اللغة التطبيقي٣ ،تلة جامعة ا١تل سعود .العلوـ الًتبوية والدراسات اإلسبلمية،)ٕ( ،ٔٙ .
ٔ.ٖٕ-

البخاري٤ ،تمد .)ٜٜٖٔ( .اٞتامع ا١تسند اللحيح ا١تختلر من أمور رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلموسنتو وأيامو – صحيح البخاري ،دمشق ،دار ابن كثَت.
عماف ،دار الوراؽ للنشر
البيايت ،عبداٞتبار؛ وخليفة ،غازي .)ٕٓٔ٘( .طرؽ ومناىج البحث العلميّ ،.والتوزيع.
الًتمذي٤ ،تمد .)ٕٓٓٚ( .اٞتامع اللحيح وىو سنن الًتمذي ،بَتوت ،دار الكتب العلمية.-اٞترجاين ،علي( .د.ت) .معجم التعريفات ،القاىرة ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتلدير.

اٞتبلد ،ماجد .)ٕٓٔٔ( .مهارات تدريس القرآف الكرمي .رؤية معاصرة يف مناىج إعداد معلمي القرآفعماف ،دار ا١تسَتة للنشر والتوزيع.
الكرمي وطرائق تدريسو الفعالةّ ،
اٟتجازي ،مدحت .)ٕٓٔٓ( .معجم ملطلحات علم النفس ،بَتوت ،دار الكتب العلمية.ٛتي ،سليم؛ ويارح ،عبداللطيف .)ٕٓٔٙ( .الفروؽ بُت اٟتايظُت وغَت اٟتايظُت للقرآف الكرمي يف تنميةالتحلي الدراسي يف اللغة العربية عند تبلميذ ا١ترحلة ا١تتوسطة ٔتدينة الوادي ٣ ،تلة العلوـ النفسية
والًتبوية.ٕٔٙ-ٔٗٔ ،)ٕ( ،ٕ ،
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حشروؼ ،عبدالرٛتن .)ٕٓٓ٘( .األخطاء الشائعة يف تبلوة القرآف الكرمي لدى تبلميذ اللفوؼ الثبلثةالعليا االبتدائية يف مدارس ٖتفيظ القرآف ومدارس التعليم العاـ با١تدينة ا١تنورة .دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة .كلية الًتبية ،جامعة أـ القرى.
خَت العزةٛ ،تزة .)ٕٓٓ٘( .دور األبوين يف ٖتفيز أبنائهم يف حفظ القرآف الكرمي ،رسالة ماجتسَت غَتمنشورة ،اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ماليزيا.
عماف ،دار الرضواف للنشر
الدليمي ،علاـ؛ وصاحل ،علي .)ٕٓٔٗ( .البحث العلمي أسسو ومناىجو ّ ،والتوزيع.
الزيٍت٤ ،تمد .)ٕٓٔٔ( .ياعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على الًتميز اللوين واستخداـ القلم اإللكًتوينالناطق يف تنمية مهارات التبلوة لدى تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية ٣ ،تلة جامعة القاىرة،)ٗ( ،ٜٔ ،
.ٔٙٚ-ٕٔٚ
السمهر ،أٛتد؛ وكنعاف ،أٛتد .)ٕٓٔٔ( .منوذج مقًتح لتحديد مهارات التبلوة والتجويد وتوزيعها علىمراح التعليم العاـ وا١تهٍت يف اٞتمهورية العربية السورية٣ ،تلة جامعة دمشق.ٕٙٗ -ٜ٘ٚ ،ٕٚ ،
اللنيع ،صاحل .)ٕٓٓٛ( .أثر حفظ القرآف الكرمي على اللحة النفسية :دراسة ميدانية على حفاظوحايظات القرآف الكرمي ٔتعهد اإلماـ الشاطيب مقارنة مع عينة من طبلب وطالبات جامعة ا١تل
عبدالعزيز ٔتدينة جدة ٣ ،تلة معهد اإلماـ الشاطيب للدراسات القرآنية.ٕٜٛ-ٕٖٜ ،)ٙ( ،ٖ ،

عبدا٢تادي٤ ،تمد .)ٕٓٔٛ( .طرؽ تدريس القرآف الكرمي ،التبلوة والتفسَت واٟتفظ ،اجمللة الدوليةلآلداب والعلوـ اإلنسانية واالجتماعية.ٔ٘ٚ- ٖٔٓ ،)ٔٙ( ،
العزيزي ،ينء .)ٕٓٔٗ( .اسًتاتيجيات حفظ القرآف الكرمي لدى اٟتفاظ يف مؤسسة التحفيظ دارالقرآف ،ماليزيا  ،دراسة حالة .رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية الًتبية ،اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية
ماليزيا.

عماف ،دار
عطية٤ ،تسن .)ٕٓٔٓ( .البحث العلمي يف الًتبية .مناىجو ،أدواتو ،وسائلو اإلحلائية ّ ،ا١تناىج للنشر والتوزيع.
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-العساؼ ،صاحل .)ٕٓٓٙ( .ا١تدخ إىل البحث يف العلوـ السلوكية ،الرياض ،مكتبة العبيكاف.

العقيدي ،سعود .)ٕٓٓٔ( .واقع حفظ القرآف لدى طبلب ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس ٖتفيظ القرآفالكرمي،.رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية الًتبية ،جامعة ا١تل سعود.
الغوثاين ،حيِت .)ٕٖٓٓ( .كيف ٖتفظ القرآف الكرمي ،قواعد أساسية وطرؽ عملية ،دمشق  ،مكتبة دارالغوثاين.
الغيلي ،زيد .)ٕٓٓٙ( .أثر حفظ القرآف الكرمي يف التحلي الدراسي لدى طلبة ا١ترحلة الثانوية يفٚتهورية اليمن٣ ،تلة الدراسات االجتماعية.ٕٛ-ٔ ،ٕٕ ،
القوابعة ،بساـ .)ٕٓٔٗ( .أثر اسًتاتيجية التدبر على حفظ القرآف الكرمي يف التحلي الفوري وا١تؤجلدى عينة من طالبات اللف التاسع األساسي يف ٤تايظة الطفيلة ،اجمللة الًتبوية الدولية ا١تتخللة،
ٖ.ٕٔٗ- ٖٔٓ ،)ٗ( ،

القرشي ،سناء .)ٕٕٓٔ( .ياعلية استخداـ اسًتاتيجية تدريسية قائمة على العق البلواعي يف تنميةمهارات حفظ القرآف الكرمي ومراجعتو لدى طالبات اٞتامعات ،رسالة ماجستَت منشورة ،كلية الًتبية،
جامعة الطائف.

القديري٤ ،تمد .)ٕٓٓٚ( .ياعلية استخداـ الرب٣تية اٟتاسوبية يف حفظ القرآف الكرمي واالحتفاظ بالتعلملدى تبلميذ اللف السادس االبتدائي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة ا١تل سعود.
القيلموين ،أيب ذر .)ٜٜٕٔ( .عوف الرٛتن يف حفظ القرآف ،ملر ،مكتبة الًتاث اإلسبلمي.عماف ،دار اليازوري
قنديلجي ،عامر؛ والسامرائي ،إدياف .)ٕٜٓٓ( .البحث العلمي الكمي والنوعيّ ،العلمية للنشر والتوزيع.
القضاة ،أٛتد .)ٜٔٛٚ( .مرتكزات ضرورية يف حفظ القرآف الكرمي٣ ،تلة ىدي اإلسبلـ،)ٜ( ،ٖٔ ،.ٜٙ-ٙٚ
-القاسم ،عبدا١تل ( .د.ت) .طرؽ ووسائ حفظ القرآف الكرمي ،الرياض ،دار القاسم.
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كريسوي  ،جوف .)ٕٓٔٛ( .تلميم البحوث -الكمية ،الكيفية ،ا١تزجية  ،ترٚتة :عبدا﵀سن القحطاين،الكويت ،دار ا١تسيلة للنشر والتوزيع.
مسعود ،جرباف .)ٜٕٔٛ( .الرائد اللغَت ،معجم أّتدي للمبتدئُت ،بَتوت ،دار العلم للمبليُت.مهاـ ،حسن .)ٕٖٓٔ( .كيف ٖتفظ القرآف يف عشر خطوات ،الرياض ،دار اٟتضارة للنشر والتوزيع.وزارة الًتبية والتعليم .)ٜٜٔ٘( .وثيقة سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ،الرياض ،اللجنة العليالسياسة التعليم.
-يوسف ،ماىر؛ والرياعي٤ ،تب .)ٕٓٓ٘( .التقومي الًتبوي أسسو وإجراءاتو ،الرياض ،مكتبة الرشد.

ثانيا -المراجع األجنبية:
-Dornyei, z. (2007). Research Methods in Applied Linguistic:
Quantitative Qualitative and Mixed Methodologies. Oxford:
Oxford University Press.
-Farrugia, B. (2019). WASP (Write a Scientific Paper): Sampling
in qualitative research. Early human development, 133, 69-71.
-Lauri, M. A. (2019). WASP (Write a Scientific Paper): Collecting
Qualitative data using focus groups. Early human development,
133, 65-68.
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المالحق

ملحق ( )4دليل المقابلة الشخصية
البيانات الشخلية للمستجيب

مكاف ا١تقابلة:

الوقت:

التاريخ:

االسم /الرمز
العمر
ى التحق الطالب ْتلقة ٖتفيظ قرآف أـ ال؟
الدرجة العلمية للوالدين

األسئلة الفرعية

األسئلة الرئيسة

ٔ .ما التلورات العامة لطبلب مدارس ٖتفيظ القرآف ٔ .ما سبب التحاق ٔتدارس ٖتفيظ القرآف الكرمي؟
الكرمي ٕتاه حفظ القرآف الكرمي؟

ٕ .ما أثر حفظ القرآف الكرمي يف حيات الدراسية؟
ٕ .ما وجهة نظرؾ ٕتاه منهج حفظ القرآف الكرمي اٟتايل
يف مدراس ٖتفيظ القرآف الكرمي يف مراح التعليم العاـ؟
ٗ .ى تعتقد أ ّف عملية حفظ القرآف الكرمي سهلة أـ
صعبة؟ و١تاذا؟

ٕ .ما التح ّديات اليت تواجو طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف ٔ .ى ديكن أف تشرح التح ّديات اليت تواجه يف حفظ
الكرمي يف حفظ القرآف الكرمي؟

القرآف الكرمي؟
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ٖ .ما العوام اليت تساعد طبلب مدارس ٖتفيظ القرآف ٔ .ما العوام اليت تساعدؾ يف مواجهة التح ّديات اليت
الكرمي على مواجهة التح ّديات اليت تواجههم يف حفظ تواجه يف حفظ القرآف الكرمي؟
القرآف الكرمي؟
ٗ.

ما االسًتاتيجيات اليت يستخدمها طبلب مدارس ٔ .ما االسًتاتيجيات اليت ٘تارسها قب حفظ

للقرآف

ٖتفيظ القرآف الكرمي يف ٤تايظة األحساء يف حفظ القرآف الكرمي؟
الكرمي؟

ٕ .ما االسًتاتيجيات اليت ٘تارسها يف أثناء حفظ للقرآف
الكرمي؟
ٖ .ما االسًتاتيجيات اليت ٘تارسها بعد حفظ
الكرمي؟
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للقرآف

