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  تأليف

  الرحمن العبد اللطيف عماد بن سيف بن عبد
  
  



   

  



  

 

 
  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الباحث 



   

  

  



  

 
  

ال يـشكر اهللا : (احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني القائـل

 ].٧٢٣ ص،هـ١٤١٧، سنن أيب داوود)[من ال يشكر الناس

وال يسعني يف هذا املقام وابتسامة الرسور ترشق عىل حمياي ابتهاجا بإنجاز هـذه الدراسـة 

 والعرفان إىل أستاذي الباذل واملـضحي الكـريم وشـيخي الـذي إال أن أتقدم بالشكر والتقدير

عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح املرشف عـىل هـذه الدراسـة لعظـيم /أفخر به سعادة الدكتور

بذله من وقتـه الثمـني وصـربه إلنجـاز هـذه الدراسـة، وكـان لـسمو أخالقـه الرائعـة، ورحابـة 

 ، ومالحظاته الدقيقـة، و آرائه السديدة،رائدة وتوجيهاته ال،صدره،وطول باله، و غزارة علمه

 .ي الدعاء وما عند اهللا خري وأبقى فله من،األثر الكبري لظهور هذه الدراسة بصورهتا احلالية

كام أتقـدم بالـشكر اجلزيـل لألسـاتذة الكـرام حمكمـي أداة الدراسـة عـىل مـا قـدموا يل مـن 

ي معبـد الـذي فـتح يل صـدره مالحظات و توجيهـات و أخـص بالـذكر سـعادة الـدكتور فتحـ

 .ليتبعه بفتوح مباركة يف حتديد عبارات املقياس

 مـن أسـاتذة اجلامعـة يو ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل كـل مـن تدرسـن

خاصة و أخص بالشكر سعادة الدكتور السعيد رشاد الذي أرشدين عندما اختذته قدوة عمليـة 

يف التواضع والشموخ كام له بصمة واضحة عىل نتـاجي العلمـي فقـد اسـتفدت مـن إرشـاداته 

الكثـري، والـدكتور ســعد الـشدوخي،  والــدكتور صـالح العـساف، والــدكتور سـمري بركــات، 

 .ور سمري خطاب  وغريهم عامة فلهم مني جزيل الشكر والعرفانوالدكت

والشكر موصول ألختي أم عبد اهللا املحارضة بقسم النحو التـي قامـت بالتـدقيق اللغـوي 

 .هلذه الدراسة



   

  

كام أشكر أخي وصديقي العزيز مشاري احلميد عىل ما قدمه يل مـن عـون وإمـدادي بكـل 

جلامعة األردنية والـشكر موصـول إىل كـل مـن أعـانني ما أطلبه من رسائل جامعية من مكتبة ا

   .فجزاهم اهللا كل خري وجعل ذلك يف موازين حسناهتم
  

  الباحث



  

 

  
 عالقة التحاق الطالب بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم بـبعض املتغـريات :موضوع البحث

 .هـ١٤٢٩-١٤٢٨ مقدمة يف العام الدرايس »دراسة ميدانية بمدينة الرياض« الرتبوية

 مـا عالقـة التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ :وقد حتددت مشكلة الدراسة يف سـؤال رئـيس

الـصدق، بـر ( التحـصيل الـدرايس، القـيم اخللقيـة « املتغـريات الرتبويـة القرآن الكريم بـبعض

 ؟»)الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة

 :وقد تفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية وهي

 ما عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بالتحصيل الدرايس العام؟: ١س

 ى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟ما مدى توفر قيمة الصدق لد: ٢س

مــا مــدى تــوفر قيمــة بــر الوالــدين لــدى الطــالب امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ القــرآن : ٣س

 الكريم؟

 ما مدى توفر قيمة النظافة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٤س

 بحلقـة حتفـيظ القـرآن ما مـدى تـوفر قيمـة أدب احلـديث لـدى الطـالب امللتحقـني: ٥س

 الكريم؟

 ما مدى توفر قيمة األمانة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٦س

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف توفر القـيم اخللقيـة: ٧س

 ؟ باختالف صف التحاقهم»الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة«

 التعرف عـىل عالقـة التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم وهدفت الدراسة إىل

الـصدق، بـر الوالـدين، النظافـة، أدب احلـديث، « بالتحصيل الدرايس العـام، والقـيم اخللقيـة



   

  

وتكمن أمهية الدراسة يف أمهية حلقات حتفيظ القرآن الكريم التي تستمد أمهيتها مـن . »األمانة

 رآن الكريم ومكانته، و الوقوف عىل واقعهـا كمحاضـن هلـا انتـشارها يف املجتمـع، عنايتها بالق

ال سيام وأن هذه الدراسة حتدد عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفـيظ القـرآن الكـريم بمتغـريين 

 .هلا أمهيتها يف جمال الرتبية والتعليم و يف حياتنا االجتامعية

كــام  .وصــفي املــسحي و الوصــفي االرتبــاطي املــنهج ال الــذي اتبعــه الباحــث هــوواملــنهج

وجمتمع الدراسة الذي يمكـن أن تعمـم عليـه نتـائج الدراسـة . استخدم االستبانة أداة للدراسة

وأخـذ . طالبـا )٦٥٩٦(هم طالب أول متوسـط يف حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم وعـددهم

وقــد اشــتملت . طالبــا) ٨٤٨(ردة مقــدارها الباحــث عينــة الدراســة بالطريقــة العــشوائية املفــ

 .الدراسة عىل مخسة فصول

 :وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها

ارتفاع التحصيل الدرايس للطالب بـاختالف صـف التحـاقهم أي كلـام طالـت  -١

 .مدة التحاقهم بحلقة حتفيظ القرآن الكريم

 لـدى » أدب احلديث، األمانةالصدق، بر الوالدين، النظافة،«توفر القيم اخللقية  -٢

 .الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم

ًعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد عينـة الدراسـة يف تـوفر القـيم اخللقيـة  -٣

  باختالف صف التحـاقهم بحلقـة»الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة«

م الرتباطهم بالقرآن الكـريم الـذي هيـدي للتـي حتفيظ القرآن الكريم وذلك لتوفرها لدهي

 .هي أقوم وال حيتاج لوقت طويل ليظهر أثره

 :ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات من أمهها

االهتامم بإزالـة املعوقـات التـي حتـد مـن التحـاق الطـالب بحلقـات حتفـيظ   .١

 .القرآن الكريم



  

ة التحـاق الطـالب بحلقـات حتفـيظ إقامة ورش عمل وندوات تعرف بأمهي .٢

 .القرآن الكريم

ــز الطــالب لاللتحــاق بحلقــات حتفــيظ القــرآن  .٣ العمــل عــىل تــشجيع وحتفي

 .الكريم من قبل املعلمني وأولياء األمور

تشجيع أفراد املجتمع عىل االلتحاق بحلقات حتفيظ القـرآن الكـريم وإبـراز  .٤

ع، من قبل القائمني عىل وسائل دور حلقات حتفيظ القرآن الكريم وأثرها عىل املجتم

 .اإلعالم بجميع أشكاهلا مقروءة و مسموعة و مرئية

 :كام اقرتح الباحث إجراء عدد من الدراسات من أبرزها

عالقــة التحــاق الطالــب بحلقــة حتفــيظ القــرآن الكــريم بمتغــريات أخــرى  .١

 .ويف مدن أخرى غري مدينة الرياض. ً مثال»التوافق االجتامعي«كمتغري 

 .ت التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريممعوقا .٢

 .مدى قيام اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بدورها الرتبوي .٣



   

  

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  



   

  

  
  



  

 
 

/  0  1  2  3  4  5  6    7  8  9  ﴿ :احلمـــد هللا املنـــزل يف الكتـــاب

  . ]٩: اإلرساء[﴾:  ;  >  =  <    ? 
بي األمني املبعـوث بـالقرآن رمحـة للعـاملني وعـىل آلـه وأصـحابه والصالة والسالم عىل الن

 :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

إن املتأمل يف حـال الـسلف الـصالح مـع القـرآن الكـريم يـرى أنموذجـا وقـدوة عمليـة يف 

التمــسك بكتــاب اهللا، وكيــف كــان الــسلف يتواصــون بحفظــه وتالوتــه حتــى إهنــم ليعقــدون 

 بانتـشار هـذا اخلـري يف املدينـة وأثنـى عـىل @ت لتعلم القرآن وتعليمه ولقد رس النبي حلقا

جيزئ األمي واألعجمـي  ما :ب الصالة، :ك.هـ٢٧٥ت[أصحابه يف ذلك فقد أخرج أبو داود 

َال خـرج علينـا ق َ> عن جابر بن عبد اهللا« ]هـ١٤٢١ط .١٢٨٢ص ،٨٣٠ :ح من القراءة، ْ ََ ََ َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َنحـن نقـرأ القـرآن وفينـا األعـرايب واألعجمـي فقـالَ و@َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُّْ َ ْ َِ َِ َ ُّ َ ُ ْْ ِْ َ َ ُ َ ـل حـسن :َ ُ ٌ اقـرءوا فك ََ ُ ٌَّ َ ْ

ُوسيجيء أقوام يقيمونه كام يقـام القـدح يتعجلونـه وال يتأجلونـه َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ َ ُ ْ َ َْ ِ ُِ َ ُ ٌ ُ ََ َ فقـد كـانوا حيرصـون عـىل . »ِ

 أن ]م٢٠٠٤ط.ـهـ٧٤٨ ت[ىل ذلـك وقـد ذكـر الـذهبي تالوة وتدارس القرآن ويتنافـسون عـ

و للقـراءة . عروة بن الزبري كان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظر من املصحف وكان يقوم به الليـل

بالتدبر والعمل بالقرآن الكريم أوقع يف التأثري عـىل الـنفس وتوجيـه الـسلوك، وإىل هـذا يـشري 

األول بالتدبر و للعمل ،وتـالوة جيـل مفرقا بني تالوة اجليل ) هـ١٤٠٣ط.م١٩٦٦ت(قطب 

 مل يكونـوا يقـرؤون القـرآن بقـصد – يف اجليـل األول –قل تدبره وقل عمله به فيـشري إىل أهنـم 



   

  

الثقافة واالطالع أو التذوق واملتاع وال ليستكثروا منه بل كانوا يقرؤون القـرآن ليتلقـوا أوامـر 

إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هـو الـذي اهللا يف خاصة شأهنم وحياهتم ليعملوا به فور سامعه 

ًومنهج التلقي للدراسة واالطالع كان عامال أساسيا يف اخـتالف األجيـال . صنع اجليل األول ً

وانطالقـا مـن . ًوإن كان أجر الـتالوة ثابتـا للكـل ولكـن األثـر خيتلـف. عن ذلك اجليل املتميز

ل بـه واقتـداء بـسلف األمـة أراد  بـاالهتامم بـالقرآن الكـريم واالنـشغا@وصية رسـول اهللا 

الباحث من خالل دراسته أن يقف عىل مؤسسة هي من أهم املؤسسات الرتبوية املعنية بتعلـيم 

القرآن الكريم وهي حلقات حتفيظ القـرآن الكـريم التابعـة للجمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن 

 الـصحف الكريم بالريـاض وخـصوصا بعـد اطالعـه عـىل مـا يثـريه بعـض الكتـاب يف بعـض

 . يف مشكلة الدراسةاملحلية من أثرها اإلجيايب أو السلبي كام ورد



  

 

بعد اإلشارة الرسيعة إىل حرص السلف عىل تعلم القرآن الكريم وتعليمه واالجتامع عليـه 

البـد مـن التعـرف عـىل واقـع املجتمـع ومـدى .  علـيهم@لعلمهم بفـضله وثنـاء الرسـول 

 وأوضـح مـؤرش عـىل إدراك املجتمـع هلـذه األمهيـة هـو توضـيح التطـور إدراكـه هلـذه األمهيـة،

الكمي حللقات حتفيظ القرآن الكريم حيث انترشت بشكل واضح يف السنوات األخـرية وقـد 

أورد الباحث عىل سبيل املثال التطور الكمي يف السنوات األربع األخرية معتمدا عـىل التقريـر 

 ):١( ل رقمانظر اجلدو) هـ١٤٢٧( السنوي للجمعية
 

 

 
 

   

 ٢٥١٤ ٥١٣٤٣ هـ١٤٢٤ – ١٤٢٣

 ٢٩٣٣ ٥٦٢٨٠ هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤

 ٣٠٥٠ ٥٨٥٣١ هـ١٤٢٦ – ١٤٢٥

 ٤١٧١ ٦٨٣٢٤ هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦

  

وبالنظر للجدول أعاله يتضح أن اإلقبال عىل حلقات حتفيظ القرآن الكريم يف ازدياد فقد 

 )١٦٩٨٠(زاد عدد طالب حلقات حتفيظ القرآن الكريم خالل ثالث سنوات فقط أكثـر مـن 

حلقـة وهـذا يف قطـاع البنـني فقـط موضـوع ) ١٦٦٠(طالب، بينام زاد عدد احللقات أكثـر مـن 

فــراد املجتمــع يــرون هــذه األمهيــة ويثقــون بالقــائمني عــىل هــذه ولكــن لــيس كــل أ. الدراســة



   

  

احللقات فبعض أولياء األمور يمنع ابنه من الذهاب حللقة حتفيظ القرآن الكريم لتـصوره أهنـا 

تشغل ابنه عـن املـذاكرة والدراسـة أو لتـصوره أهنـا تعـزل االبـن عـن أرستـه بحيـث ال يتلقـى 

 بـل إن بعـض أبنـاء املجتمـع ممـن ينـرش هلـم يف الـصحف .الرتبية القيمية األخالقية من األرسة

. الـخ...يرمون هذه احللقات ترصحيا أو تلميحا بتفريخ اإلرهاب اإلجرامي أو الرتبية الـشاذة 

 :ومنهم عىل سبيل املثال

فهـل نعـي ونـستدرك فلـذات األكبـاد «: حيث يقول يف هناية مقاله) هـ١٤٢٦(املطلق  -١

نا نعاين من ويالهتا والكثري من ضحيتها هـم الناشـئة الـذين خـدعوا زل سيام وقد مررنا بفتنة ال

والكاتـب طـرح رأيـه . هـذه اخللـوات والكثـري مـنهم مـن طـالب احللقـات وغرر هبم يف مثـل

 .رصحيا دون أن يستشهد بدليل أو إثبات علمي

يف « ):ومناهجهم أيضا حتاكم بذات التهمـة(حيث يقول يف مقاله ) هـ١٤٢٤ ( املوسى-٢

 وهـو باملناسـبة مـرشف حلقـات لتحفـيظ القـرآن الكـريم ...ملة هاتفية مثمرة يطلب األخ مكا

بمدينــة الريــاض أن يــربهن لــه أي كاتــب أو مفكــر عــىل وجــود عالقــة جوهريــة بــني املنــاهج 

 ما فائدة ذكر أنه مرشف يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم؟ مع أن املوضوع ليس »..واإلرهاب

 .له عالقة باحللقات

 :حيث يقول )هـ١٤٢٦( الرويان -٣












  





 

ذكر الكاتب يف احلادث األول ثالث أشـخاص ويف الثـاين شـخص مـع والدتـه ولكـن مـا 

فائدة ذكر أهنم من طالب حلقات حتفيظ القرآن الكريم مع مدرسـهم ومل يكتفـي بقـول مخـسة 

 أشخاص كغريهم؟

 :حيث يقول) هـ١٤٢٦( الكعيد -٤









 
وهذه هتمة وجهها الكاتب ملجموعة من املؤسسات الرتبوية بدون أي إثبـات أو دليـل بـل 

 .ويطالب اجلهات األمنية بالتدخل

 :يف منتدى سـنابس يقـول حتـت عنـوان )م٢٠٠٤) (almohishi( بـكاتب أسمى نفسه -٥

 من املدارس وحلقـات حتفـيظ اإلرهابينيّفال أحد ينكر كيف يتحدر « )من هنا يبدأ اإلرهاب(

ًالقرآن الكريم مرورا بخطبة اجلمعة واملنشورات والكتب ونحن نـرى أن نتـاج مـا غرسـوه يف 



   

  

حتـدر اإلرهـاب مـن جمموعـة مـن املؤسـسات  وهذا الكاتب أيضا وجـه هتمـة »الشبابنفوس 

 .الرتبوية بل جعلها مسلمة بحيث ال أحد ينكرها

وغريهم وهنا تكمن مشكلة الدراسة فهل حلقات حتفيظ القـرآن الكـريم ذات أثـر إجيـايب 

 ؟ عليهمعىل الطالب امللتحقني هبا؟ أو أثرها سلبي

قـة حتفـيظ القـرآن الكـريم عالقة التحاق الطالـب بحل(وقد اختار الباحث لدراسته عنوان

 .للتعرف عىل أثرها) ببعض املتغريات الرتبوية

 :كام اختار الباحث متغريين هلام أمهية كبرية يف بناء شخصية ومستقبل الطالب ومها كام ييل

 . عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بتحصيله الدرايس-١

 .آن الكريم بقيمه اخللقية عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القر-٢



  

 

 :يف هذه الدراسة حياول الباحث اإلجابة عن سؤال رئييس وهو

ــة  ــريات الرتبوي ــبعض املتغ ــريم ب ــرآن الك ــيظ الق ــة حتف ــب بحلق ــاق الطال ــة التح ــا عالق م

 ؟»)الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة(لتحصيل الدرايس، القيم اخللقية ا«

 :جابة عىل هذا السؤال ال بد من اإلجابة عىل األسئلة املتفرعة عنه وهيولإل

 ما عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بالتحصيل الدرايس العام؟: ١س

 ما مدى توفر قيمة الصدق لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٢س

 الطــالب امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ القــرآن مــا مــدى تــوفر قيمــة بــر الوالــدين لــدى: ٣س

 الكريم؟

 ما مدى توفر قيمة النظافة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٤س

ما مـدى تـوفر قيمـة أدب احلـديث لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن : ٥س

 الكريم؟

 ة حتفيظ القرآن الكريم؟ما مدى توفر قيمة األمانة لدى الطالب امللتحقني بحلق: ٦س

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف توفر القـيم اخللقيـة: ٧س

 ؟ باختالف صف التحاقهم"الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة"

 

قـرآن الكـريم هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفـيظ ال

 :وذلك من خاللبتحصيله الدرايس وقيمه اخللقية 

التعرف عىل العالقـة بـني التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم بالتحـصيل  -١

 .الدرايس



   

  

التعرف عىل مدى توفر قيمة الـصدق لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن  -٢

 .الكريم

الدين لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القـرآن  التعرف عىل مدى توفر قيمة بر الو-٣

 .الكريم

 التعرف عىل مدى توفر قيمـة النظافـة لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن -٤

 .الكريم

 التعرف عىل مـدى تـوفر قيمـة أدب احلـديث لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ -٥

 .القرآن الكريم

مانـة لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن  التعرف عىل مدى توفر قيمـة األ-٦

 .الكريم

 التعرف فيام إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينـة الدراسـة يف تـوفر -٧

ــة  ــة"القــيم اخللقي ــديث، األمان ــدين، النظافــة، أدب احل ــر الوال ــف "الــصدق، ب ــاختالف ص  ب

 .التحاقهم



  

 
 : جانبني أحدمها نظري والثاين تطبيقيتكمن أمهية الدراسة يف

 

 :        وتربز أمهية الدراسة من الناحية النظرية من خالل املحاور التالية

وتـستمد ) حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم(أن موضوع هـذه الدراسـة  -١

 .أمهيتها من أمهية االهتامم بالقرآن الكريم ومكانته

لقات حتفيظ القرآن الكريم كمحاضن تربوية هلا أهنا تقف عىل واقع ح -٢

 .انتشار كبري يف املجتمع السعودي

أهنا حتـدد العالقـة بـني االلتحـاق بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم و بـني  -٣

 نوعني هامني من املتغـريات األول هـو التحـصيل الـدرايس الـذي حيظـى بأمهيـة

ن القـيم اخللقيـة التـي هلـا والثـاين هـو جمموعـة مـ. كبرية يف جمال الرتبية والتعليم

: أمهيتها يف حياتنا االجتامعية وهلا أمهيتها عىل التنمية البـرشية بـشكل عـام وهـي

 ).الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة(

 

 :وتربز أمهية هذه الدراسة يف اجلانب التطبيقي من خالل املحاور التالية

 متخذي القـرار يف االسـتفادة مـن حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم وتفعيلهـا أهنا تعني -١

 .لتحقيق األهداف االجتامعية والرتبوية

 أهنا تفيد أولياء األمور بعـد معـرفتهم عالقـة التحـاق األبنـاء بحلقـات حتفـيظ القـرآن -٢

 .الكريم بالتحصيل الدرايس والقيم اخللقية

ث العلمي يف حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم كمؤسـسة ً أهنا تفتح للباحثني آفاقا للبح-٣

 .تربوية قل تناول الباحثون هلا ودراستها



   

  

 أهنا تعني القائمني عىل حلقات حتفيظ القرآن الكريم للوقـوف عـىل مـستوى الطـالب -٤

امللتحقني باحللقات من الناحيتني التحصيل الـدرايس والقـيم اخللقيـة و وضـع خطـط تربويـة 

 . اتلتطوير تلك احللق



  

 

 

 عبارة عن اجتامع عدد من األفراد يف املسجد عىل من يـصحح :حلقة حتفيظ القرآن الكريم

 .هلم تالوة وحفظ القرآن الكريم وترشف عليهم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم

ً مــا حــصل عليــه الطالــب مــن معلومــات يف املــواد الدراســية مقاســا :التحــصيل الــدرايس

 .لتقدير العام للدرجاتبا

القـيم عبـارة عـن تنظـيامت وتعمـيامت داخليـة توجـه الـسلوك وتعـرب عنهـا  :لقيم اخللقيةا

 .األخالق



   

  

 



 

 

 

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  



   

  

  



  

 
 

يف هذا الفصل من الدراسة يتناول الباحـث اجلوانـب النظريـة للدراسـة مـن خـالل أربعـة 

 :حماور

القـرآن  وفيـه احلـديث عـن القـرآن الكـريم ويتنـاول فيـه الباحـث تعريـف : املحور األول

 .الكريم لغة واصطالحا، وفضل حفظه وتالوته، وأثر هذا احلفظ

 وفيه احلديث عن املؤسسات اخلريية املعنية بـاإلرشاف عـىل حلقـات حتفـيظ :املحور الثاين

وثانيـا . أوال اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض: القرآن الكريم بالرياض، وهي 

 .ن الكريم وعلومه بالرياضاملركز اخلريي لتعليم القرآ

 .ً وفيه احلديث عن التحصيل الدرايس تعريفا به والعوامل املؤثرة فيه:املحور الثالث

 وفيه احلديث عن القيم وتعريفهـا لغـة واصـطالحا، وتعريـف اخللـق لغـة :واملحور الرابع

 .واصطالحا، وإشارة رسيعة لتصنيف القيم

 

 :حور يتناول الباحث احلديث عن اجلوانب التاليةيف هذا امل

 . تعريف القرآن الكريم لغة واصطالحاً:أوال

 . وتالوته واالجتامع عىل ذلكالقرآن الكريم فضل حفظ :ًثانيا

 .  أثر حفظ القرآن الكريم وتالوته وسامعه:ًثالثا

- 

 

ومعنـى القـرآن ، أنـه التنزيـل العزيـز) هــ١٤٢٣ط .هـ٧١١ت( ذكر ابن منظور القرآن كام

 .ًمعنى اجلمع ويسمى قرآنا ألنه جيمع السور فيضمها



   

  

 

ً يتعذر تعريفه حدا حقيقيا كام أشار إىل ذلك القطان  ).هـ١٤١٤(  ً

حيـه املنـزل عـىل نبيـه كالم اهللا املعجز وو«: بأنه) ٢٥ص. هـ١٤١٠(وذكر تعريفه الصباغ 

 .» املكتوب يف املصاحف واملنقول عنه بالتواتر واملتعبد بتالوته@ حممد

 : وتالوته واالجتامع عىل ذلكالقرآن الكريم فضل حفظ -ًثانيا

     حلفظ القرآن الكريم وتالوته واالجتامع عليه من خالل حلقات حتفيظ القـرآن الكـريم 

 :تاب والسنة منهاو غريها فضائل كثرية وردت يف الك

¼  ½  ¾  ¿     ﴿ 7 8  األجر والثواب ملن يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانيه  -١

  Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À﴾]٢٩ :فاطر[. 
ما جاء فيمن قرأ حرفا : فضائل القرآن، ب :ك. هـ١٤٢١ط. هـ٢٧٩ت [وقد أخرج الرتمذي 

ِمن قرأ حرفا من كتاب اهللاَِّ (: قال @ أن رسول اهللا ]٢٩١٠ :من القرآن ما له من األجر، ح َ ِ ِْ َ ًْ ْ َ ََ َ

ٌفله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم  ْ ٌ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌُ ٌ ٌ َ ََ َ ٌَْ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ٌ َُ َ ِ ِ ِ َ

ٌحرف ْ َ(.  
ط . هـــ ٢٥٦ت  (أن معلــم القــرآن و متعلمــه مــن خــري النــاس فقــد أخــرج البخــاري -٢

أن رسـول اهللا ) ٥٠٢٧: خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ح: فضائل القرآن، ب: ك. هـ١٤٢١

ُخريكم من تعلم القرآن وعلمه(:  قال@ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ ُ ْ ََّ َ ُ َُ.( 

. هــ١٤٢١ط .هــ٢٧٣ت(أن أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته فقد أخرج ابـن ماجـه -٣

ُرسـول اهللاَِّ أن  )٢١٥: ح وعلمـه،فضل من تعلـم القـرآن  :املقدمة، ب: ك ُ َّإن هللاَِِّ ( : قـال@َ ِ

ُأهلني من الناس قالوا َ ِ َّ ْ ِْ َِ ْيا رسول اهللاَِّ من هم :َ َ ُ َ َُ ْ َ قال؟َ ُ هم أهل القرآن أهل اهللاَِّ وخاصته:َ َّ َ ْ ْ ُُ َ ُ ُ ْ َُ َِ ْ ْ.( 



  

ــه -٤ ــامع ل ــرآن وال س ــارئ للق ــن ق ــا م ــريم إذ م ــرآن الك ــتالوة الق ــة ب ــصول الطمأنين              ح

اآلخرويـة بـإذن اهللا فهـو كـالم اهللا، وتتحقق السعادة الدنيويـة وإال ويشعر باالطمئنان النفيس 

 .]٢٨: الرعد[﴾  æ  å  ä  ã     â  á  ﴿ 7 8  وتالوته ذكر هللا

 أن يف االجتامع عىل تالوة كالم اهللا تعـاىل ومدارسـته نـزول الـسكينة وفـضائل عديـدة -٥

 الـذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار، :ك .هــ ١٤٢١ط .هـ٢٦١ت(وردت فيام أخرج مسلم 

َومـا  ..(: قـال @أن النبـي ) ٦٨٥٣ :ح فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الـذكر، :ب َ

َاجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللاَِّ يتلون كتاب اهللاَِّ ويتدارسونه بينهم إال نزلت ع َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ََّ ِ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ٌ َُ ِ ِ ِ ٍَ ُلـيهم الـسكينة ِ ََ ِ َّ ْ ِْ

ُوغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللاَُّ فيمن عنده ْ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ ْ ََ ُ َُ َ َْ ُ َُّ ْ َ...( 

 وتـدارس -عـز وجـل-  أن حلقات القرآن الكريم من رياض اجلنة  ألهنا من ذكـر اهللا-٦

 اهللا تعـاىل مـع حـديث يف أسـامء :الـدعوات ب :ك. هــ١٤٢١ط( لكالمه فقد أخـرج الرتمـذي

َأن رسول اهللاَِّ ) ٣٥١٠ :ح ذكر متامها، َُّ َ َ قال@َ ُإذا مررتم برياض اجلنة فارتعوا قالوا( :َ َ َُ َ َّ ُْ َ ْ ْ َ ََ ِ َْ ِ ِ ِ َ ومـا :ِ َ

َرياض اجلنة قال َ ِ َّ َْ ُ َ ِ حلق الذكر:ِ ْ ِّ ُ َ ِ.( 

ًأن يف تعليم القرآن الكريم حفظـا لـه وقيامـا بتبليغـه للنـاس وتنفيـذا ألمـر رسـول  -٧ اهللا ً

ما ذكر عن بنـي إرسائيـل،  :أحاديث األنبياء، ب: ك. هـ١٤٢١ط(  فقد أخرج البخاري@

َّ أن النبي )٣٤٦١ :ح ِ َّ َّ َ قال@َ ًبلغوا عني ولو آية( :َ َ َِّ ْ َ َ َِّ ُ..(. 

ربط الناشئة باملساجد حتى ينشأ وقلبه معلـق ببيـت اهللا فيكـون مـن الـذين يظلهـم اهللا  -٨

مـن جلـس يف  :ب اآلذان، :ك .هـ١٤٢١ط( فقد أخرج البخاريحتت ظله يوم ال ظل إال ظله 

ْسـبعة يظلهـم اهللاَُّ  (:قال @أن رسول اهللا ) ٦٦٠ :ح املسجد ينتظر الصالة وفضل املسجد، ُ َُ ُّ ٌِ َ ْ

ُيف ظله يوم ال ظل إال ظله  ُّْ َّ ِِّ ِ ِ َِّ َِ َ َ ِوشاب نشأ يف عبادة ربه ورجل قلبه معلق يف...ِ ِ ٌَ َّ ْ َ ٌَ ُ ُ ُ َ ِّ َ َ ٌّ َُ َ َِ ِ ِ َ َ ِ املساجدَ ِ َ َْ...( 



   

  

أن قارئ القرآن يف منزلة رفيعة يوم القيامة بل إن علو منزلتـه مرتتبـة عـىل مـا معـه مـن  -٩

كيـف يـستحب الرتتيـل يف : الـوتر، ب: ك. هــ١٤٢١ط(القرآن الكـريم فقـد أخـرج أبـو داود 

َيقال لصاحب القـرآن اقـرأ و (: قال@أن رسول اهللا ) ١٤٦٤ :القراءة، ح َْ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َارتـق ورتـل كـام ُ َ ِّ َْ َ َْ ِ

َكنت ترتل يف الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ُ َْ َ َ َ َْ َ َُ َ ْ ْ ُّ ِّ ُ َ ْ ٍُ ِ ِِ َِ َّ ِ َ ِ(. 

 قارئ القرآن احلافظ له مع السفرة الكرام الـربرة يـوم القيامـة فقـد أخـرج البخـاري -١٠

 : قــال@أن رســول اهللا ) ٤٩٣٧ :ح ســورة عــبس،: ب تفــسري القــرآن، :ك .هـــ١٤٢١ط(

ِمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة( ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ ُ ْ ْ َّ ُ َِ َ ٌ َ ُ.. (. 

 أن حــافظ القــرآن مقــدم عــىل غــريه يف الــدنيا واآلخــرة ويــدل عــىل هــذا مــا أخرجــه -١١

ُّكـان النبـي «) ١٣٤٣ :ح الصالة عـىل الـشهيد، :ب اجلنائز، :ك .هـ١٤٢١ط(البخاري  ِ َّ َ َ@ 

َجيمع بني الرجلني من قتىل أحد يف ثوب واحد ثم يقول أهيم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشري له إىل  ْ َِ ُِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َُ َ َ ُ ْ ً َ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ
ِ ِ ٍ ِ ٍ ُِ َ َ َ ُِ ْ ُ ْ ُّ َّ ْ َّ ْ َ ْْ ٍ ِ ْ ِ َ َ

ِأحدمها قدمه يف اللحد ِ ِْ ُ ََّ َِ َ ََّ َ«. 

خـرج أبـو داود ً القارئ للقرآن العامل بام فيه يلـبس والديـه تاجـا يـوم القيامـة  فقـد أ-١٢

َمن قرأ (:  قال@أن النبي ) ١٥٣٤ :يف ثواب قراءة القرآن، ح: الوتر، ب :ك. هـ١٤٢١ط( َ ََ ْ

وء الشمس َ وءه أحسن من ض َ ِالقرآن وعمل بام فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ض ْ َ َ َ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ً ُ َ َ َ ََ ُُ ْ ْ َ ُ َْ َ ِ َ ِ َ ...( 

- 

- 

للقرآن الكريم أثر عظيم يف تغيري حيـاة النـاس وقـد ثبـت ذلـك يف تـرصفات النـاس كافـة 

عـن قـراءة القـرآن @ مؤمنهم وكافرهم فقد كان أئمـة الكفـر جيتهـدون يف صـد رسـول اهللا

وا تأثري القرآن الكريم عـىل الكريم يف املسجد احلرام ويف جمامع العرب وما ذاك إال ألهنم أدرك

{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦     ﴿ :الناس، يقول اهللا عـز وجـل واصـفا حـال الكفـار

  .]٢٦ :فصلت[﴾§   ¨  ©  



  

أن نفرا مـن قـريش اجتمعـت إىل الوليـد بـن ) هـ١٤٢٥ط. هـ٢١٨ت(وقد ذكر ابن هشام 

              حتــى @ لــصد النــاس عــن الرســول املغــرية لــدنو املوســم فــأرادوا أن جيتمعــوا عــىل كــالم

جمنـون، : الوليد مـا هـو بكـاهن، فقـالوا: كاهن، فقال: ال خيتلفوا فيكذب بعضهم بعضا فقالوا

 :مـا تقـول؟ فقـال: مـا هـو بـشاعر، إىل أن قـالوا: شـاعر، فقـال: ما هو بمجنون، فقـالوا: فقال

 وكـان أبـو هلـب »يئا إال عـرف أنـه باطـلو ما أنتم قائلني من هذا شـ...واهللا إن لقوله حلالوة «

 يف موسم احلج واألسواق لتكذيبه خوفا من أن يـؤثر القـرآن الكـريم @ جيول خلف النبي

وما اجتامعهم ليتفقـوا عـىل صـيغة تكـذيب . ويؤمنوا به@عىل الناس فيصدقوا برسول اهللا 

هد تـأثري القـرآن  و موقف أبو هلب إال لقناعتهم بتأثري القرآن الكـريم، وشـوا@رسول اهللا 

قصة إسـالم الـصحايب اجلليـل عمـر )هـ١٤٢٥(الكريم عىل النفوس كثرية  وقد ذكر ابن هشام

مـا أحـسن «:   حيث أسلم بمجرد سامعه مطلع من سورة طه حتى أنـه قـال >بن اخلطاب ا

 . فأعلن إسالمه @وذهب لرسول اهللا  .»هذا الكالم وأكرمه

بيعـة حتـى رأى أصـحابه هـذا األثـر يف وجهـه فقـال وقد أثر القرآن الكريم عىل عتبة بن ر

 ومـا ذاك إال »نحلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجـه الـذي ذهـب بـه«: بعضهم لبعض

وأسلم الطفيل بن عمرو الدويس بـسامعه رسـول . أنه سمع أول مخس آيات من سورة فصلت

ــائم يــصيل@ اهللا ــن كثــري.  وهــو ق  ســبب إســالم إىل) هـــ١٤٠٨ط. هـــ٧٧٤ت( وأشــار اب

:  ;  >    =  <  ?  @  ﴿ :الصحايب اجلليل جبري بن مطعم حيـث أسـلم بـسامعه قولـه تعـاىل

 B  A﴾]حيث وقر يف قلبه اإلسالم فأسلم عام خيرب. ]٣٥ :الطور.  

وكــان قــاطع -إىل أن ســبب توبــة الفــضيل بــن عيــاض ) م٢٠٠٠ط(وقــد أشــار الــذهبي 

ـــق ـــاىل-طري ـــول اهللا تع ـــسامعه ق  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  ª  »  �  ¡  ¢ ﴿ : ب

  .]١٦: احلديد[﴾¬



   

  

ــن  ــد م ــت العدي ــد أثبت ــارض فق ــا احل ــستمرا إىل وقتن ــرآن ال زال م ــر الق ــك أن أث ً    وال ش

 الدراسات أن حلفظ القرآن الكريم أثر يف سلوك اإلنسان ففي الوقت الذي ذكر فيـه القحطـاين

، ويف %٧٠-٥٠مريكيــة تــرتاوح بــني أن نــسبة العــود إىل اجلريمــة يف الــسجون األ )هـــ١٤٢٠(

% ١٨.٣٠، وأمـا يف اململكـة العربيـة الـسعودية فتقـل لتـصل إىل %٥٠السجون العربية تقدر بــ

لتطبيقها الرشيعة اإلسالمية، بينام يربز أثر حفظ القرآن الكريم فيقلل هذه النسبة حيث أن كـل 

وأن مـن حفـظ . ىل اجلريمـةًمن حفظ القرآن الكريم كامال داخـل الـسجن مل يعـد مـنهم أحـد إ

/  0  1  2  3  4  ﴿ 7 8 %.١.٥أجزاء من القـرآن الكـريم مل يعـد مـنهم إال 

  .]٩: اإلرساء[﴾5  6    7 

عـن وجـود عالقـة قويـة بـني تطبيقـات العفـو مـن نـصف ) هــ١٤١٩(بينام كشف الشامخ

بـل وحتـسن العقوبة حلفظ القرآن الكريم داخل السجن وبـني االمتنـاع عـن معـاودة اجلريمـة، 

بل إن السجني نفسه أقر بـأثر حفـظ القـرآن الكـريم عـىل قيمـه . سلوك السجني داخل السجن

مـن أفـراد عينـة الدراسـة التـي % ٥٢حيـث أن ) هــ١٤٢٢( األخالقية، وهذا ما أكـده العقيـل 

أجراها وجدوا أن التحاقهم بحلقات حتفيظ القرآن الكريم داخل السجن قد غريت مـواقفهم 

معينـة وأهنــم كـانوا خمطئـني يف مواقــف ارتكبوهـا قبـل دخــوهلم الـسجن وهـذا مــا جتـاه أشـياء 

 %).٨٩(ًجعلهم جيدون رغبة أكيدة يف حفظ القرآن الكريم كامال حيث وصلت نسبتهم إىل 

سـجينة وقـد ) ٣٢(حيث أجرت دراسـة عـىل ) هـ١٤٢٢(ًوتؤكد هذا أيضا رقية املحارب 

احـدة ومل تبـق يف احللقـة إال أقـل مـن أسـبوع فقـط اتفقن عىل حتسن السلوك الـديني هلـن إال و

 .منهن اتفقن عىل ارتفاع مستوى التعاون يف السلوك االجتامعي) ٢٥(و

أن الطــالب يف املرحلــة املتوســطة والثانويــة يــرون أن حفــظ ) هـــ١٤٢٧(وقــد أكــد العيــد 

 القـرآن ًالقرآن الكريم أو بعضه له أثر عـىل سـلوكهم وأن هنـاك فروقـا يف الـسلوك بـني حـافظ



  

الكريم وغريه لـصالح احلـافظ مـنهم وأن للقـرآن دور يف حفـظ سـلوك حاملـه مـن الوقـوع يف 

املعصية وخاصة فيام يتعلق بوقت اخللوة، وأنه يـؤدي إىل اختيـار الرفقـة الـصاحلة، بـل ويـدفع 

 .لفعل مزيد من الطاعات

بويـة حلفـظ التي أجراهـا عـن الـصفات الرت) هـ١٤٢٣(وهذا يتوافق مع دراسة العامودي 

القرآن الكريم عند اإلمام اآلجري ومدى توفرها لدى طالب مدارس حتفـيظ القـرآن الكـريم 

حيث أثبت أن الصفات الرتبوية التي ذكرهـا اإلمـام اآلجـري واملختـصة بعالقـة احلـافظ بـاهللا 

وعالقة احلافظ بالنـاس متـوفرة بدرجـة كبـرية بيـنام الـصفات املختـصة بعالقـة احلـافظ بنفـسه 

 .رة بدرجة متوسطةمتوف

 : أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنمية العقل البرشي-٢ 

املتأمل يف آيات القرآن الكريم جيد توجيهات رصحية لتحريك العقل وإعامله بل ومطالبتـه 

ـــذلك ـــد[﴾h  g  f  e   d   c  b  a﴿ 7 8  ب ـــل وذم . ]٢٤ :حمم ب

ــه ــل عقل ــن ال يعم ــريم م ــرآن الك   w  v  u  t  s  r  z  y    x ﴿ 7 8  الق

 فالذي حيفظ القرآن إنام أعمل عقله بحفظ خري كتاب أنـزل فـأثر ]٢٢ :األنفال[﴾}  | 

يف دراسـته حيـث خلـص إىل وجـود فـروق ) هــ١٤٢٤ (هذا يف تفكريه، وهذا ما أكـده الثبيتـي

بني متوسط درجـات الطـالب احلـافظني ومتوسـط ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

) األصـالة - املرونـة -الطالقـة ( احلـافظني يف قـدرة التفكـري االبتكـاري درجات الطالب غري

 .لصالح الطالب احلافظني

 : أثر حفظ القرآن الكريم عىل التحصيل الدرايس وتعلم اللغة العربية-٣     

فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن حلفــظ القــرآن الكــريم أثــر عــىل حتــصيل الطــالب 

يف ) هــ١٤٢٥( أو لبعض املواد ويؤكد هذا ما أشار إليه العامر ،عامالدرايس سواء التحصيل ال



   

  

ًدراسته من أن هناك فروقا ذات داللة إحـصائية بـني الطـالب امللتحقـني بحلـق حتفـيظ القـرآن 

الكريم وغري امللتحقـني بحلـق حتفـيظ القـرآن الكـريم لـصالح الطـالب امللتحقـني مـن حيـث 

 نسبة الطالب احلاصلني عىل تقـدير مقبـول فأقـل ضـعيفة يف ًارتفاع نسبة املتفوقني دراسيا بينام

الطالب امللتحقـني بحلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم ويف هـذا إشـارة واضـحة عـىل أثـر حفـظ 

والبــابطني   وحــسن،،ًالقــرآن الكــريم عــىل التحــصيل الــدرايس ويؤكــد هــذا أيــضا الــضحيان

ن الكـريم أعـىل مـن التعلـيم يف دراستهم أن نـسبة النجـاح بمـدارس حتفـيظ القـرآ )هـ١٤٢٢(

وأثبتت العديد من الدراسات أن حفـظ القـرآن الكـريم . العام باملرحلتني املتوسطة واالبتدائية

 :له أثر عىل حتصيل الطالب الدرايس يف بعض املواد مثل

أن حفـظ القـرآن الكـريم يزيـد قـدرة ) هـ١٤١٥(التفسري وهذا ما أشار إليه الغامدي   - أ 

 واالستنتاج لألحكام القرآنية ومعرفة الصلة بني آيات القـرآن الكـريم الطالب عىل االستنباط

ًكــام ينمــي مهــارات التعبــري وســالمة األســلوب واتــساع الثقافــة وأن هنــاك فروقــا ذات داللــة 

إحصائية يف التحصيل الدرايس يف مادة التفسري بني الطالب امللتحقني بحلقات حتفـيظ القـرآن 

 . الطالب امللتحقني بحلقات حتفيظ القرآن الكريمالكريم وغري امللتحقني لصالح

تعلم اللغة العربية سواء الناطقني هبـا أو لغـري النـاطقني هبـا وهـذا مـا أكـده املغامـيس  -ب 

حيث أثبت يف دراسته وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني حفظ القرآن الكريم وبـني ) هـ١٤١٥(

 .تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

أثبتت التجربة يف مدارس حتفـيظ « :بقوله) ٤ص. هـ١٤١١(ليه الصليفيح شار إوهذا ما أ

القرآن الكريم أسبقية طالهبـا يف فـك احلـرف والتعامـل مـع الكلمـة قبـل زمالئهـم يف التعلـيم 

 .»العام بفصل درايس كامل



  

حيـث ظهـر تفـوق ) هــ١٤٢٢( ًويؤكد هذا أيضا ما أشارت إليـه فـايزة معلـم يف دراسـتها

مدارس حتفيظ القرآن الكريم عىل أقراهنن بـالتعليم العـام يف أداء مهـارات االسـتامع تلميذات 

 .والقراءة اجلهرية

حيث أثبـت يف دراسـته أن هنـاك عالقـة إجيابيـة قويـة بـني ) هـ١٤١١(ويؤكد هذا عقيالن 

 حفظ التالميذ للقرآن الكريم وتالوته ومستواهم يف مهارة القراءة اجلهريـة والقـراءة الـصامتة

 .وفهم املقروء

ًإن حفظ القرآن الكريم وتالوته له عالقـة بالكتابـة أيـضا ولـيس فقـط بـالقراءة و هـذا مـا 

حيث أوضحت يف دراستها وجود عالقة إجيابيـة قويـة بـني ) م١٩٩٤(أكدته وضحة السويدي

 .حفظ القرآن الكريم وتالوته ومهارات القراءة اجلهرية والكتابة

حيـث أن نتـائج الدراسـة التـي قـام هبـا تـشري إىل وجـود ) هــ١٤١١ (ويؤكد هذا املغاميس

فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني متوســط درجــات طــالب مــدارس حتفــيظ القــرآن الكــريم 

ومتوسط درجات طالب التعليم العام عىل اختبار الكتابة والقراءة من إعـداده وحتـى اختبـار 

 .رآن الكريمالقراءة والكتابة من املدرسة لصالح طالب مدارس حتفيظ الق

بل ويتعدى األمر ألن يقترص أثر حفظ القرآن الكريم فقط عىل القراءة والكتابـة ليتجـاوز 

حيث أشارت يف دراسـتها إىل ) هـ١٤١١(ًذلك إىل اإلمالء أيضا وهذا ما أكدته هانم ياركندي 

وجود عالقة بـني القـراءة الـصحيحة واإلمـالء وهـذا مـا نـتج عنـه أن طالبـات حتفـيظ القـرآن 

ًلكريم أكثر قراءة للقرآن الكريم وأكثر إتقانا له وبالتايل حتى القـراءة يف غـري القـرآن الكـريم، ا

ًومن صـحت قراءتـه صـحت كتابتـه غالبـا وهـذا مـا دلـت عليـه الفـروق اإلحـصائية لـصالح 

 .طالبات حتفيظ القرآن الكريم



   

  

لنحويـة يـشري وأثر حفظ القـرآن الكـريم ممتـد ففـي التحـصيل اللغـوي يف جمـال القواعـد ا

إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني التالميــذ احلــافظني للقــرآن ) هـــ١٤١١(العريفــي 

ًالكريم وغري احلافظني له لصالح التالميذ احلافظني كام يشري أيضا إىل عدم وجـود فـروق ذات 

 داللة إحصائية بني الطالب احلافظني للقرآن الكريم يف مـدارس حتفـيظ القـرآن الكـريم وبـني

 .الطالب احلافظني للقرآن الكريم يف املسجد

يف دراسته إىل أن أهم املهـارات التـي يكوهنـا القـرآن عنـد ) هـ١٤١١(وقد أشار قلعة جي 

ــة وحــسن  ــروة اللغوي ــذوق األديب والث ــظ والت ــسان وتقويــة احلف ــصاحة الل ــي ف ــذ ه التالمي

 .إلخ... استخدامها واجلرأة األدبية وإكساب السلوك الديني 

 :أثر القرآن الكريم يف عالج األمراض-٤     

 إن تأثري القرآن الكريم شامال جلميع نواحي احليـاة احلـسية واملعنويـة  فهـو عـالج لـصحة 

 ويقــــول ]٨١:اإلرساء[﴾z   y  x  w  v  u  t  }﴿ 7 8   اإلنـــسان

  . ]٤٤آية :فصلت[﴾µ  ´  ³  ¶  ¸  ¹ ﴿ :اهللا عز وجل

أن  ).٣٥٠١ :االستـشفاء بـالقرآن، ح :ب لطـب،ا :ك .هـ١٤٢١ط(وقد أخرج ابن ماجه 

ُخري الدواء القرآن (: قال@رسول اهللا  ْ ُْ ْ ِ َ َّ َُ.( 

وقد أثبتـت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث العلميـة أن للقـرآن الكـريم أثـر واضـح يف 

حيـث أثبـت أن االسـتامع ) هــ١٤٢٠(عالج بعض األمراض ومنهـا دراسـة الطبيـب القـايض 

من أفراد عينة الدراسـة %) ٧٩( كفاءة جهاز املناعة بجسم اإلنسان وأن للقرآن الكريم يزيد يف

سواء كانوا مسلمني أم غري مسلمني  ظهرت علـيهم تغـريات تـدل عـىل ختفيـف درجـة التـوتر 

، وســجل ذلــك بــأجهزة علميــة دقيقــة تعاملــت مــع عــصبي عنــد اســتامعهم للقــرآن الكــريمال

 .غدد الصامءاإلفرازات التي حتدث يف اجلهاز العصبي وال



  

أن فريق عمل طبي قام بأبحـاث قرآنيـة يف عيـادات أكـرب وخـرج ) هـ١٤٢٢(ويقول عبده 

بمجموعة من النتائج منها أن للقرآن الكـريم أثـرا إجيابيـا لتهدئـة التـوتر وأمكـن تـسجيل هـذا 

األثر نوعـا وكـام ، ففـي املجموعـة التـي كانـت تـسمع وتفهـم سـواء كـانوا مـسلمني أم ليـسوا 

%) ٩٧( سواء كانوا يتحـدثون العربيـة أو ال يتحـدثوهنا كانـت النتـائج إجيابيـة بنـسبة بمسلمني

ًبينام كان لسامع القرآن الكريم أثرا واضـحا عـىل هتدئـة التـوتر ولـو مل يفهـم معنـاه إذ حقـق أثـر  ً

 %).٦٥(إجيايب بنسبة

 :  الكريماملؤسسات اخلريية املعنية باإلرشاف عىل حلقات حتفيظ القرآن :املحور الثاين

ويف هذا املحور يتناول احلديث عـن املؤسـسات اخلرييـة املعنيـة بـاإلرشاف عـىل حلقـات  

 :حتفيظ القرآن الكريم بالرياض وهي

 .اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض:      أوال

 . املركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالرياض:      ثانيا

 :عن اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض لسببنيوقد بدأ احلديث 

بيـنام تأسـس املركـز اخلـريي . هــ١٣٨٧أسبقيتها يف التأسيس حيث تأسـست عـام:  األول

 .هـ١٤٠١لتعليم القرآن الكريم وعلومه عام 

أهنا أكثر اتساعا من حيث عدد احللقات وعدد الطالب والطالبـات امللتحقـني هبـا : الثاين 

 .يأيت تفصيل ذلككام س

 : اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض-ً     أوال

هــ كـام ورد يف نـرشة ١٣٨٧         تأسست اجلمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم عـام 

وهتدف إىل تعليم كتاب اهللا تالوة وحفظا وجتويـدا وقـد أوضـح ) هـ١٤٢٦(اجلمعية يف سطور

 :أهداف اجلمعية جممال يف األهداف التالية) هـ١٤٢٧(التقرير السنوي للجمعية 



   

  

 .تعليم القرآن الكريم حفظا وجتويدا .١

ــي بــرش هبــا الرســول  .٢ ــة الت ــه@حتقيــق اخلريي خــريكم مــن تعلــم القــرآن : ( يف قول

 .سبق خترجيه)وعلمه

 .للتأدب بأخالق القرآن)  بنات–بنني (تربية النشئ  .٣

 .راد واملجتمعاتالتذكري بأمهية القرآن الكريم يف نفوس األف .٤

 .تفعيل دور املسجد كمدرسة لتعليم القرآن الكريم ونرش علومه .٥

 .ختريج حفاظ لكتاب اهللا عز وجل .٦

 .تأهيل وإعداد احلفاظ لتعليم القرآن الكريم وإمامة املصلني يف املساجد .٧

املسامهة يف بناء الفكر واملعتقد السليم النابع مـن كتـاب اهللا عـز وجـل لـدى الـشباب  .٨

 . من االنحرافات الفكرية والعقديةوحتصينهم

 :ما يتبع اجلمعية

 :ما يتبع اجلمعية من معاهد ومدارس وهي) هـ١٤٢٦(     ورد يف اجلمعية يف سطور

 : املراكز-أ

 الـدائري ، الـشامل، الـدائري الغـريب،الغـرب: (املراكز الداخلية وعـددها عـرشة وهـي-١

وهـي التـي ).  الوسـط اجلنـويب،سـط الـشاميل الو، العزيزية، اجلنوب، الروضة، الرشق،الشاميل

 .ترشف عىل احللقات واملدارس النسائية

 ، مركـز متـري: (ًرعا كلها داخل منطقة الريـاض وهـي ف٢٢عددها  و: الفروع اخلارجية-٢

حمافظة حوطة بني متيم،  ،افظة الدوادمي، مركز حوطة سدير، حمحمافظة الزلفي، حمافظة شقراء

، حمافظـة عفيـف، مركـز ة املجمعـة، حمافظـة األفـالج، حمافظـة الـسليلحمافظة القويعية، حمافظـ

مركـز ، حمافظة رماح، مركز مـرات، ، حمافظة الغاط، حمافظة ثادق، حمافظة احلريقروضة سدير

 .) مركز رضما،ساجر بالرس، حمافظة الدرعية، حمافظة وادي الدوارس، حمافظة اخلرج



  

 مكتــب إرشاف ،ب إرشاف الــدمل مكتــ،مكتــب إرشاف اخلــرج:  مكاتــب اإلرشاف-٣

وجتنــب الباحــث ذكــر تفاصــيل مراكــز اإلرشاف والفــروع . مكتــب إرشاف رضمــاء،املزامحيــة

 .اخلارجية ألهنا خارج احلدود املوضوعية للدراسة فهي خارج مدينة الرياض

هــ ويـشمل املـرحلتني املتوسـطة ١٤٠٢افتـتح عـام :  معهد القرآن الكـريم بالريـاض-ب

 .والثانوية

 .ترشف عليها إدارة املراكز وهي تتوىل متابعة مدارس البنات: املدارس النسائية - ج

 .القرآن الكريم معاهد املعلامت لتخريج وتأهيل املعلامت لتدريس -د

 . مدارس النجباء األهلية- هـ 

 .يوضح هليكل التنظيمي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم) ١(والشكل رقم 
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وبعد هذا العرض املوجز يتطرق الباحث ملا يتبع اجلمعية بـشئ مـن التفـصيل عـىل النحـو 

 :التايل

 وقــد بــدأت منــذ أن تأســست اجلمعيــة عــام : حلقــات حتفــيظ القــرآن الكــريم للبنــني-  أ

وحتـسن اإلشـارة إىل التطـور الكمـي . ظـاهـ بعرش مدارس وتطورت تطورا كميا ملحو١٣٨٧

 :حللقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني من خالل

- 

ــام  ــريم يف ع ــيظ القــرآن الك ــة لتحف ــة اخلريي ــات التابعــة للجمعي ــدد طــالب احللق كــان ع

طالبا وخالل عرش سنوات زاد أكثر من ضعفني ونصف حتـى بلـغ يف ) ١٨٢٦٠) (هـ١٤١١(

طالبــا وفيــه إشــارة واضــحة عــىل إقبــال الطــالب عــىل احللقــات ) ٤١٦٧٥) (هـــ١٤٢١(ام عــ

حيـث زاد عـدد الطـالب يف هـذا العـام عـن العـام الـذي ) هـ١٤١٨/١٤١٩(وخاصة يف عام 

ــــه ــــا)٧٣٣٥(قبل ــــرآن .طالب ــــيظ الق ــــة لتحف ــــة اخلريي ــــسنوي للجمعي ــــر ال ــــام يف التقري ك

 ):٢(وشكل رقم) ٢(انظر جدول رقم). هـ١٤٢٧(الكريم



   

  

 

 

  

 ١٨٢٦٠ هـ١٤١١

 ٢١٠٤٢ هـ١٤١٢

 ٢٢٩٧٨ هـ١٤١٣

 ٢٥٨٩٠ هـ١٤١٤

 ٢٦٣٤٧ هـ١٤١٥

 ٢٧١٢٧ هـ١٤١٦

 ٢٨٣٠٠ هـ١٤١٧

 ٣٥٦٣٥ هـ١٤١٩ـ١٤١٨

 ٣٨٠٥٣ هـ١٤٢٠ـ١٤١٩

 ٤١٦٧٥ هـ١٤٢١ـ١٤٢٠

 ٤٦٦٧٦ هـ١٤٢٢

 ٥١٣٤٣ هـ١٤٢٤ـ١٤٢٣

 ٥٦٢٨٠ هـ١٤٢٥ـ١٤٢٤

 ٥٨٥٣١ هـ١٤٢٦ـ١٤٢٥

 ٦٨٣٢٤ هـ١٤٢٧ـ١٤٢٦

 



  

شكل رقم ( 2 )التطور الكمي ألعدادالطالب
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 : التطور الكمي ألعداد الطالب اخلامتني-٢

طالبـــا، ومنـــذ عـــام )١٢٧) (هــــ١٤١١(ًخـــتم القـــرآن الكـــريم كـــامال حفظـــا يف عـــام 

خلـامتني حيـث شـهدت تطـورا ملحوظـا يف أعـداد ا) هــ١٤١٨/١٤١٩(حتى عام )هـ١٤١٤(

بلـــغ عـــدد ) هــــ١٤١٥(طالبـــا، ويف عـــام ) ٢١٤) (هــــ١٤١٤(بلـــغ عـــدد اخلـــامتني يف عـــام

طالبــا، ويف عــام ) ٢٩٣(بلــغ عــدد اخلــامتني ) هـــ١٤١٦(طالبــا، ويف عــام )٢٥١(اخلــامتني

بلـغ عـدد اخلـامتني ) هــ١٤١٨/١٤١٩(طالبا، ويف عام ) ٢٤٦(بلغ عدد اخلامتني ) هـ١٤١٧(

) هــ١٤٢٧(شهد تطـورا ملحوظـا آخـر حتـى بلـغ يف عـام ) هـ١٤٢٣(طالبا، ويف عام) ٢٥٧(

). هــ١٤٢٧(كام يف التقرير الـسنوي للجمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم. طالبا) ٧٠٥(

 ):٣(وشكل رقم) ٣(انظر جدول رقم
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 ١٩٠ هـ١٤٢١ـ١٤٢٠

 ١٩٩ هـ١٤٢٢

 ٥٠٨ هـ١٤٢٤ـ١٤٢٣

 ٥٨٤ هـ١٤٢٥ـ١٤٢٤
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شكل رقم( 3 )التطور الكمي ألعداد الطالب الخاتمین
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- 

التطور الكمي ألعداد املعلمني يأيت طبيعيا لـسد احتيـاج الطـالب والنـاظر للوهلـة األوىل 

وهـذا يعنـي ) ٤١٠(بينام عدد املعلمـني ) ١٨٢٦٠(جيد أن عدد الطالب ) هـ١٤١١(مثال لعام 

طالب ولكن هذه ليست يف فـرتة واحـدة فـبعض املعلمـني )٤٤.٥٣(أن متوسط نصيب املعلم 

 حلقتني أو أكثر فتجد عنده حلقة الفجر وأخرى العـرص وثالثـة املغـرب وهكـذا كـام يقوم عىل

) هــ١٤٢٧(أفاد بذلك مرشف حلقات البنني باجلمعية عندما قـام الباحـث بزيارتـه، ويف عـام 

طالبـا وعليـه يكـون متوسـط ) ٦٨٣٢٤(معلام بينام عـدد الطـالب ) ٤٠٥٥(بلغ عدد املعلمني 

كام يف التقرير الـسنوي للجمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ . طالبا) ١٦.٨٤(نصيب املعلم من الطالب 

 ):٤(وشكل رقم) ٤(انظر جدول رقم) هـ١٤٢٧( القرآن الكريم
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شكل رقم ( 4 ) التطور الكمي ألعداد المعلمین
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- 

هــ ويف أقـل مـن ١٣٨٧أسـيس اجلمعيـة عـام حلقات عنـد ت) ١٠(بدأت حلقات البنني بـ 

حتــى وصــل يف عــام )هـــ١٤١١(حلقــة يف عــام ) ٦٨٠(ربــع قــرن وصــل عــدد احللقــات إىل 

) ٦٨٣٢٤(حلقــة،وإذا قــورن بــني التطــور الكمــي ألعــداد الطــالب) ٤١٧١(إىل)هـــ١٤٢٧(

فإن لكل حلقة متوسـط أقـل مـن معلـم واحـد بيـنام عـدد الطـالب ) ٤٠٥٥(وألعداد املعلمني

طالب يف احللقة وهذا يكون مدار استفهام ولكن رسعان ما ينجيل عندما يعلـم ) ١٦(من أكثر 

أن املعلم الواحد يدرس يف أكثر من حلقة ففي احللقـة األوىل عـرصا ويف الثانيـة مغربـا وهكـذا 

كام يف التقرير السنوي للجمعية اخلرييـة . يتوزع الطالب عىل احللقات واحللقات عىل املعلمني 

 ):٥(وشكل رقم) ٥(انظر جدول رقم). هـ١٤٢٧(القرآن الكريملتحفيظ 
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شكل رقم ( 5 ) التطور الكمي ألعداد حلقات البنین
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- 

تشهد املـدارس النـسائية لتحفـيظ القـرآن الكـريم إقبـاال واضـحا فلـم يقتـرص األمـر عـىل 

 ويشهد هلذا التطور الكمي ألعـداد امللتحقـات باملـدارس كـام يـشهد لـه أيـضا الرجال فحسب

التطور الكمي الواضح يف زيادة عدد املدارس النسائية واملعلامت، وحتسن اإلشارة إىل التطـور 

 : الكمي يف املدارس النسائية من خالل

- 

لامت كام قيل يف التطور الكمـي ألعـداد املعلمـني، ففـي يقال يف التطور الكمي ألعداد املع

زاد عـدد ) هــ١٤١٤( معلمة ويف العـام الـذي يليـه )٤٠٠(كان عدد املعلامت ) هـ١٤١٣(عام 

معلمـــة حتـــى وصـــل يف عـــام ) ٥٥٩( معلمـــة ليـــصبح جممـــوع املعلـــامت) ١٥٩(املعلـــامت 

خلرييــة لتحفــيظ القــرآن كــام يف التقريــر الــسنوي للجمعيــة ا. معلمــة) ٢٤٢٤(إىل ) هـــ١٤٢٧(

 ): ٦(وشكل رقم) ٦( انظر جدول رقم). هـ١٤٢٧( الكريم
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شكل رقم ( 6 ) التطور الكمي ألعداد المعلمات
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- 

مدرســة فقـــط بيــنام يف عـــام ) ٧٠(كــان عـــدد املــدارس النـــسائية ) هــــ١٤١٣( يف عــام 

مدرسة بزيادة أكثـر مـن الـضعفني يف حـدود ) ٢٢٧(نسائية أصبح عدد املدارس ال) هـ١٤٢٧(

أما ) هـ١٤٢٧(كام يف التقرير السنوي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم.سنة فقط) ١٤(

لعـدم ورودهـا يف التقريـر انظـر ) هـ١٤٢٧(كام يف الدليل اإلحصائي) هـ١٤٢٧-١٤٢٦(عام 

 ):٧(وشكل رقم) ٧(جدول رقم
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ائیة دارس النس شكل رقم   (   7  )   التطور الكمي ألعداد الم
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-  

طالبـة ويف عـام ) ١٠٠٠٠(كـان عـدد الطالبـات يف املـدارس النـسائية ) هـ١٤١٣(يف عام 

ـــ١٤٢٧( ــصل إىل ) ه ــات لي ــدد الطالب ــالل ) ٥٢١٢١( زاد ع ــة خ ــدد ) ١٤(طالب ــنة زاد ع س

 يف البنني زاد أكثر من ثـالث أضـعاف وهـذا مـؤرش عـىل الطالبات أكثر من مخس أضعاف بينام

كام يف التقرير السنوي للجمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ . إقبال العنرص النسائي عىل املدارس القرآنية

 ):٨( وشكل رقم) ٨( انظر جدول رقم). هـ١٤٢٧(القرآن الكريم 
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ات شكل رقم   ( 8 ) التطور الكمي ألعداد الطالب
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) ١٠٠٠٠(طالبـات فقـط مـن أصـل ) ٣(خـتم القـرآن لكـريم كـامال ) هــ١٤١٣(يف عام 

كام يف التقرير الـسنوي للجمعيـة . طالبة) ١٦٥(ختم القرآن كامال ) هـ١٤٢٧(طالبة، ويف عام 

 ):٩(وشكل رقم) ٩( انظر جدول رقم).هـ١٤٢٧( اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم
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شكل رقم  (  9  )  التطور الكمي ألعداد الخاتمات  
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هـــ كــام يف التقريــر الــسنوي للجمعيــة اخلرييــة لتحفــيظ القــرآن ١٤٠٢افتتــاح املعهــد عــام 

و تم وضـع املنـاهج التعليميـة للمعهـد مـن قبـل جملـس اجلمعيـة بـإرشاف ) هـ١٤٢٧(الكريم 

عاهـد ، كـام أقـر املجلـس املنـاهج التـي تـدرس يف املجامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية

العلمية لتدريسها يف املعهد إال مادة القرآن الكريم فيـدرس فيـه مـنهج مـدارس حتفـيظ القـرآن 

مع إضافة بعض العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم كالشاطبية ورسم املـصحف وتوجيـه ، الكريم

 .القراءات وعلم الفواصل

واعتمـدت ، احية فقـطوافتتح يف املعهد املرحلتني املتوسطة والثانوية، الدراسـة فـيهام صـب

ً قبـول شـهادة ثانويـة املعهـد مـؤهال لكليـات الـرشيعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ــة ــة العربي ــدين واللغ ــول ال ــهادة    ، وأص ــة ش ــىل معادل ــيم ع ــة والتعل ــت وزارة الرتبي ــام وافق ك

ــسة .املعهــد ــة تــشجيعية وقــد تكفلــت مؤس ــأة مالي ويــسلم الطــالب الدارســون باملعهــد مكاف

 .الراجحي اخلريية بالتكاليف املادية كاملة

- 

ــة  ــر اجلمعي ـــ١٤٢٧(ورد يف تقري ــامت ) ه ــد معل ــريمأن معاه ــرآن الك ــل الق ــدف لتأهي  هت

ًالدارسات تأهيال رشعيا ومهنيا متوازنا ليكن قادرات عىل تدريس القرآن الكـريم ً ً  )٥( وهـي .ً

 .)الشفاء شامل الرياض، جنوب الرياض، ،ياض غرب الررشق الرياض،( معاهد

 جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية املتخرجات من املعاهد معتمدة من توشهادا

معهــد البحــوث واخلــدمات االستــشارية (وذلــك مــن خــالل اإلرشاف األكــاديمي مــن قبــل 

 .عىل مناهج املعاهد وبراجمها وخططها) باجلامعة

 

 .ومدته سنة للحاصالت عىل شهادة املرحلة اجلامعية: برنامج الدبلوم العايل -١



  

 .ومدته سنتان للحاصالت عىل شهادة املرحلة الثانوية: برنامج الدبلوم -٢

 .وهي دورات تربوية ومهنية تطويرية، ومدهتا عدة أيام: الربامج التدريبية القصرية -٣

- 

 التابعة لوزارة الرتبية والتعليم وهـي تـستقبل القرآن الكريمتدرس مناهج مدارس حتفيظ 

إىل جانب الـصف ) بنني وبنات( االبتدائي – التمهيدي – الروضة –املراحل العمرية املختلفة 

 .وهذه املدارس تعترب مرشوع استثامري للجمعية. األول متوسط بنني

 

كــام يف الالئحــة .هـــ ١٤٠١تأســس املركــز اخلــريي لتعلــيم القــرآن الكــريم وعلومــه عــام 

وتتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد ) هـ١٤٢٥(األساسية للمركز

 .اإلرشاف العلمي والفني عليه

م القـرآن الكـريم وعلومـه عـن اجلمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ      وخيتلف املركز اخلريي لتعلـي

 :القرآن الكريم من عدة وجوه

 أن اجلمعية مقترصة عىل حتفـيظ القـرآن الكـريم، بيـنام املركـز يـشمل احلفـظ وتعلـيم ً:أوال

 .املواد الدراسية)١٢( القرآن الكريم وعلومه املختلفة كام سيأيت يف جدول رقم

ا للطــالب شــاملة جلميــع املراحــل العمريــة مــن التلقــني حتــى  أن اجلمعيــة يف قبوهلــ:ًثانيــا

 .سنة)١٨(املوظفني، بينام املركز يشرتط أن ال يقل عمر الطالب عن 

 أن املعاهد التابعة للجمعية خاصة بمعلمي القرآن الكريم، بينام املركـز مفتـوح لكـل :ًثالثا

 .سنة) ١٨(من جتاوز 

 

 .وفق القواعد الصحيحة للتالوة والتجويد القرآن الكريم حتفيظ -١



   

  

 تعلــيم كتــاب اهللا وعلومــه وتــدريس مبــادئ العقيــدة الــسلفية والــسنة النبويــة والفقــه -٢

 .اإلسالمي للبنني والبنات

ً ربط الدارسني بكتاب اهللا اعتقادا وقوال وعمال وأخذا بأخالقه وآدابه-٣ ً ًً. 

والتـدريس يف حلقـات حتفـيظ ، يف املـساجد اإلسهام يف إعداد الدارسني لتويل اإلمامة -٤

 .والدعوة إىل اهللا، القرآن الكريم

 . اإلسهام يف الدعوة إىل اهللا تعاىل وفق الكتاب والسنة-٥

 :ويتكون اهليكل التنظيمي للمركز من

 .اإلدارة التنفيذية-٣.  جملس اإلدارة-٢.  اجلمعية العمومية-١

 ختتـارهم اجلمعيـة العموميـة يف اجتامعهـا ،ًويتكون جملس اإلدارة مـن أربعـة عـرش عـضوا

 :وذلك عىل النحو اآليت، قابلة للتجديد، ملدة ثالث سنوات، السنوي

 .ثالثة من األعضاء املؤسسني -١

 .تسعة من األعضاء غري املؤسسني -٢

 .القرآن الكريماألمني العام للمجلس األعىل للجمعيات خلريية لتحفيظ  -٣

 .ة املجلساملدير التنفيذي للمركز ويتوىل أمان -٤

ًوخيتار جملس اإلدارة رئيسا ونائبا له من بني أعضائه عن طريق التصويت ً. 

اهليكــل التنظيمــي للمركــز اخلــريي كــام يف التقريــر اخلتــامي  يوضــح) ١٠(والــشكل رقــم 

 ):هـ١٤٢٥(

  
  
  



  

 

 

  
 

 
 

  
  

 

 

 

     

    

  
 

ما يتبع املركز من مـدارس ومعاهـد وهـي ) هـ١٤٢٥(وقد ورد يف التقرير اخلتامي للمركز

 :عىل النحو التايل

 

ـــه بتـــاريخ  ـــز يف اجتامع ـــس إدارة املرك ـــدما قـــرر جمل ـــدارس عن ـــة يف امل ـــدأت الدراس ب

الل مدارس مسائية ملن بلغ سن الثامنـة عـرش فـام هـ أن يكون عمل املركز من خ٥/٩/١٤٠٤

ًحفظا وتالوة وجتويدا( القرآن الكريمفوق وتعنى بتعليم   .وتدريس العلوم الرشعية) ً



   

  

وقـد تـم تعـاون إدارة الرتبيـة والتعلـيم بمنطقـة الريـاض مـع املركـز لالسـتفادة مـن مبــاين 

دارس كام يف ورد يف التقريـر اخلتـامي  م٤املدارس احلكومية خالل الفرتة املسائية باملوافقة عىل 

 ):١٠(انظر جلدول رقم ) هـ١٤٢٥(للمركز
 

 

 

  
  

 ):١١(وقد وضعت اللجنة التعليمية خطة دراسية ملدارس الرجال انظر اجلدول رقم

 

 

   

  مبارشةبعد صالة املغرب وقت الدراسة ١

 )السبت واألحد واالثنني والثالثاء(أربعة أيام فقط  أيام الدراسة ٢

 زمن الدراسة ساعتان يف اليوم مدة الدراسة ٣

 ًثالث حمارضات يوميا مدة املحارضة أربعون دقيقة عدد املحارضات اليومية ٤

ًأسبوعا باإلضافة إىل أسبوعني ) ١٣(لكل فصل  عدد األسابيع الدراسية ٥

 ختباراتلال

 عرش مواد دراسية عدد املواد ٦

   

 الشامل مدرسة العليا ١

 اجلنوب مدرسة الرباء بن مالك ٢

 الغرب اينمدرسة اإلمام الشوك ٣

 الرشق مدرسة اإلمام اإلدرييس ٤



  

والدراسـة يف املــدارس ليـست قــارصة عـىل حفــظ القــرآن الكـريم فقــط كـام هــو احلــال يف 

حلقات حتفيظ القرآن الكريم بل هناك مواد دراسـية موزعـة عـىل عـدد مـن املحـارضات انظـر 

حلــة ولــيس ً،كــام أن لكــل مــادة مرجعــا يتلقــى منــه تــم حتديــده حــسب املر) ١٢(جــدول رقــم

 ):١٣(انظر جدول رقم ) هـ١٤٢٥(كام يف التقرير اخلتامي للمركز . اختياريا للمعلم



 

 
  

 



 



 



 



 

 ٤ ٤ ٤ ٥ ٦ قرآن كريم ١

 ١ ١ ١ ١ ١ جتويد ٢

 - - - ١ - علوم القرآن ٣

 ١ ١ ١ ١ ١ التفسري ٤

 ١ ١ ١ ١ ١ احلديث ٥

٦ 
مصطلح حديث 

 وأصول التخريج
- - - ١ ١ 

 ١ ١ ١ ١ ١ التوحيد ٧

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ فقه ٨

 - - ١ - - الفرائض ٩

١٠ 
األصول والقواعد 

 لفقهيةا
- - ١ ١ ١ 

 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ املجموع



   

  

 

 

 
  

  

 حفظ جزئني كاملني يف العام الواحد: احلفظ
 قرآن كريم ١

 ً تالوة وجتويدا يف أربع سنوات دراسيةكريمالقرآن الخيتم الدارس : التالوة

 الشيخ عطية قابل غاية املريد يف أحكام التجويد جتويد ٢

 مناع القطان مباحث يف علوم القرآن علوم قرآن ٣

 الشيخ عبد اهللا البسام تيسري العالم رشح عمدة األحكام احلديث ٤

٥ 
مصطلح 

 حديث
 حممود الطحان. د تيسري مصطلح احلديث

٦ 
صول أ

 ختريج
 حممود الطحان. د أصول التخريج ودراسة األسانيد

 حممد بن عبد العزيز القرعاوي اجلديد يف رشح كتاب التوحيد التوحيد ٧

 ابن قدامة املقديس العدة رشح العمدة فقه ٨

 وزارة الرتبية والتعليم املقرر الرابع ملادة الفرائض الفرائض ٩

 وزارة الرتبية والتعليم ثاين ملادة أصول الفقهاملقرر األول وال أصول الفقه ١٠

١١ 
قواعد 

 فقهية
 حممد صديق البورند الوجيز يف القواعد الفقهية

١٢ 
املدخل 

 الفقهي
 حممد اخلرضي بيك الترشيع اإلسالمي



  

ولكن املالحظ قلة اإلقبال عىل هـذه املـدارس إمـا لـضعف اإلعـالن عنهـا أو لعـدم تفـرغ 

وحتـسن اإلشـارة إىل التطـور . فام فوق) ١٨(اط الدراسة هبا بلوغ سن القائمني عليها أو الشرت

 :الكمي من خالل

- 

ستة معلمني فقط وهذا تطور كمـي ) هـ١٤٢٧-١٤٢٢(زاد عدد املعلمني خالل األعوام 

) ١١(وشـكل رقـم ) ١٤(انظـر جـدول رقـم ) هــ١٤٢٧(قليل وهذا واضح يف إحصائية عام 

 .ويف هذا مؤرش عىل ضعف اإلقبال من الدارسني كام سيتضح يف التطور الكمي للدارسني
  

 

 

 
  

  
  
  
  
  

  

 ٢٦ هـ١٤٢٣ -  ١٤٢٤

 ٢٧ هـ١٤٢٤ -  ١٤٢٣

 ٢٧ هـ١٤٢٥ -  ١٤٢٤

 ٢٩ هـ١٤٢٦ -  ١٤٢٥

 ٣٢ هـ١٤٢٧ -  ١٤٢٦



   

  

رآن  شكل رقم  (11)  یوضح التطور الكمي ألعداد المعلمین بالمركز الخیري لتعلیم الق
الكریم وعلومھ
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- 

طالبا وهذا يؤكد قلة اإلقبال عـىل ) ٤٦(نقص عدد الطالب ) هـ١٤٢٧-١٤١٨(منذ عام 

 عـن ظهرت زيادة يف عدد الدارسني ملحوظة حيث زاد) هـ١٤٢٤/١٤٢٥(املدارس ويف عام 

ــــه ) ١٧٥) (هـــــ١٤٢٣/١٤٢٤(العــــام الــــذي قبلــــه  ــــا ولكــــن يف العــــام الــــذي يلي طالب

ــتمرار ) ١٤٨(نقــص عــدد الطــالب ) هـــ١٤٢٥/١٤٢٦( ــا وهــذا مــؤرش عــىل عــدم اس طالب

الدارسني يف املدارس وقد يرجع السبب إىل املرحلة العمرية حيـث يـشرتطون يف القبـول هلـذه 

 الفئة عادة ما تكون مـشغولة إمـا بدراسـة جامعيـة سنة فام فوق وهذه )١٨(املدارس بلوغ سن 

وشـكل ) ١٥(انظـر جـدول رقـم  )هـ١٤٢٧(الخ كام يف إحصائيات عام ..أو وظيفة أو غريها 

 ):١٢(رقم 

 

 
  

  

 ٤٢٥ هـ١٤١٩ -١٤١٨

 ٤٤٥ هـ١٤٢٠-  ١٤١٩

 ٣٣٠ هـ١٤٢١ -١٤٢٠

 ٣٣٠ هـ١٤٢٢-١٤٢١

 ٣٠٠ هـ١٤٢٣-١٤٢٢

 ٣٨٢ هـ١٤٢٤ -١٤٢٣

 ٥٥٧ هـ١٤٢٥ -١٤٢٤

 ٣٧٣ هـ١٤٢٦ -١٤٢٥

 ٣٧٩ هـ١٤٢٧ -١٤٢٦



   

  

شكل رقم (12) یوضح التطور الكمي ألعداد الدارسین بالمركز الخیري لتعلیم 
القرآن الكریم وعلومھ

379 373

557

382

300
330 330

445
425

0

100

200

300

400

500

600

1426
1427

1425
1426

1424
1425

1423
1424

1422
1423

1421
1422

1420
1421

1419
1420

1418
1419

  
  
  
  
  



  

- 

ًحفظـا وتـالوة وجتويـدا( قرآن الكـريمالمدرسة نسائية لتعليم ) ١٥(تم افتتاح  يف مدينـة ) ً

الرياض يف املباين احلكومية التابعة لتعليم البنات أو يف مباين موقوفة من أهل اخلري أو يف مبـاين 

 خـالل الفـرتة املـسائية بعـد صـالة القرآن الكـريمملحقة ببعض املساجد واملخصصة لتدريس 

). ١٦(انظــر اجلــدول رقــم ) هـــ١٤٢٥( خلتــاميالعــرص وحتــى آذان املغــرب كــام يف التقريــر ا

 :وتنقسم اخلطة الدراسية ملدارس النساء إىل أربعة مستويات تعليمية

 ).مؤهل املرحلة املتوسطة فام فوق(املتعلامت  -١

 .األمهات كبريات السن واألميات -٢

 .طالبات املرحلة االبتدائية -٣

 .مرحلة التمهيدي -٤

اء مرشفة متفرغة مرتبطة بإدارة املركز وهي ويقوم باإلرشاف واملتابعة عىل مدارس النس

 .حلقة الوصل بني إدارة املركز وبني مدارس النساء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  

 

 

   

  االبتدائية١٢٨املدرسة  النسيم الغريب ١

 املدرسة املتوسطة األوىل مييسالش ٢

 دار أم املؤمنني خدجية السويدي ٣

  االبتدائية٧٤املدرسة  العليا ٤

  االبتدائية٢٣٣املدرسة  املرسالت ٥

  االبتدائية١٢٤املدرسة  الفاروق ٦

 مدرسة جامع امللك عبد العزيز النسائية شربا ٧

 دار ميمونة بنت احلارث األندلس ٨

 الشفا النسائيةمدرسة  الشفا ٩

 مدرسة جامع والدة حممد الثنيان النخيل الغريب ١٠

 دار الفالح أم احلامم الرشقية ١١

 دار الوقار اخلالدية ١٢

 دار أم هاين نامر ١٣

 دار الفتح الشفا ١٤

 دار الكتاب واحلكمة احلزم ١٥

  



  

كل واضح وهـذا ومن املالحظ أن عدد املدارس النسائية يفوق عدد املدارس الرجالية بش

أيـضا مــنعكس عـىل التطــور الكمـي للمــدارس النـسائية وحيــسن اإلشـارة إىل التطــور الكمــي 

 :للمدارس النسائية من خالل

 :التطور الكمي ألعداد املعلامت-١

معلمـة كـام يف إحـصائية  )٣٦) (هـ١٤٢٧-١٤٢٣(زاد عدد املعلامت خالل أربع سنوات 

وهذه الزيـادة مـؤرش عـىل زيـادة ) ١٣(وشكل رقم) ١٧(انظر جدول رقم ). هـ١٤٢٧(املركز 

 .ًالدارسات أيضا

 

 

  

  

 ٨١ هـ١٤٢٤ -  ١٤٢٣

 ٨١ هـ١٤٢٥ -  ١٤٢٤

 ١٠٢ هـ١٤٢٦ -  ١٤٢٥

 ١١٧ هـ١٤٢٧ -  ١٤٢٦

  
  
  



   

  

شكل رقم (13) یوضح التطور الكمي ألعداد المعلمات بالمدارس النسائیة التابعة 
للمركز الخیري لتعلیم القرآن الكریم وعلومھ
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 : التطور الكمي ألعداد الدارسات-٢

مــن املالحــظ أن التطـــور الكمــي يف عـــدد الدارســات واضــح جـــدا وخاصــة يف عـــام 

-١٤١٨(دارســة، وبــالنظر إىل الفــرتة ) ٥١٣(حيــث زاد عــدد الدارســات ) ١٤٢١/١٤٢٢(

ن عـرش سـنوات كـام يف يتضح أن زيادة الدارسات أكثر من أربع أضعاف يف أقـل مـ) هـ١٤٢٧

 :)١٤( وشكل رقم) ١٨(انظر جدول رقم ). هـ١٤٢٧( إحصائية املركز

  
 

 

  

  

 ٧٢٢ هـ١٤١٩ -  ١٤١٨

 ٧٨٠ هـ١٤٢٠ -  ١٤١٩

 ٧٩٠ هـ١٤٢١ -  ١٤٢٠

 ١٣٠٣ هـ١٤٢٢-  ١٤٢١

 ١٢١٧ هـ١٤٢٣ -  ١٤٢٢

 ١٩٢١ هـ١٤٢٤ -  ١٤٢٣

 ٢٠٧٩ هـ١٤٢٥ -  ١٤٢٤

 ٢٥٥٢ هـ١٤٢٦ -  ١٤٢٥

 ٢٩٩٧ هـ١٤٢٧ -  ١٤٢٦

  



   

  

شكل رقم (14) یوضح التطور الكمي ألعداد الدارسات بالمركز الخیري لتعلیم القرآن 
الكریم وعلومھ
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- 

ومـدارس حتفـيظ  يف الـدور النـسائية القـرآن الكـريمتم افتتـاح معهـدين إلعـداد معلـامت 

 ويمنح املعهد الدارسـة دبلـوم إعـداد معلـامت مدتـه سـنتني ويـدرس باملـستوى القرآن الكريم

طالبــة ولعــدم تــوفر إحــصائيات التطــور الكمــي ) ٧٣(طالبــة وباملــستوى الثــاين ) ٥٧(األول 

 ).١٩(انظر جدول رقم ). هـ١٤٢٥(اكتفى الباحث بذكر خالصة إحصائية 

  
 

 

 

 
      

  

  

 ١ ٦ ٥١ ٣٩ ١ ١ ٦ ١ الربوة ١

 ١ ٣ ٢٢ ١٨ ١ ١ ٣ ١ التعاون ٢

 ٢ ٩ ٧٣ ٥٧ ٢ ٢ ٩ ٢ 

  



   

  

 

ــريات  ــه مــن املتغ ــاول الباحــث احلــديث عــن التحــصيل الــدرايس ألن يف هــذا املحــور يتن

األساسية يف هذه الدراسة ولذا ال بد من اسـتعراض بعـض تعريفاتـه ومناقـشتها للوصـول إىل 

حـصيل ثم اإلشـارة إىل بعـض العوامـل املـؤثرة يف الت، تعريف يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة

 .الدرايس

- 

اهتم العديد من الرتبويني بدراسة التحصيل الـدرايس و تعريفـه واختلفـت منطلقـاهتم يف 

ًتعريفه نظرا الختالف جماالت دراساهتم له فبعضهم انطلق من كونه عمليات كـام عرفـه أمحـد 

 وهذا التعريف ليس فيه مـا »حدوث عمليات التعليم التي نرغبها«: بأنه) ٣٦٢ص .م١٩٨١(

 . يدل عىل التحصل إذ أن التحصيل هو نتاج هلذه العمليات

و بعضهم انطلق من حيث أن التحصيل الدرايس هو احلصول عىل معلومة كام عرفـه عبـد 

 .»ما حصله التالميذ من معلومات يف املواد املختلفة«: بأنه) ١٩٥ص.م١٩٦٩(العزيز 

سلوك أو استجابة عىل شكل معلومة صـغرية مثـل «: هبأن) ٨ص.هـ١٤١٧(وعرفه محدان 

واحلقيقـة أن هنـاك فـرق بـني . »...أو مسؤولية خمتـرصة كبـرية، أو كلمة أو رقم حمدود، حرف

السلوك واملعلومة فليس كل ما يتعلمه الطالب يمكن أن يامرسه كسلوك كاملعادالت الفيزيائـة 

 .وغريها

 هــو الــدرجات التــي حــصل عليهــا وبعــضهم انطلــق مــن حيــث أن التحــصيل الــدرايس

مـا «: بأنـه) ١٨ص.هـ١٤٠٥(وبامشموس  الطالب يف االختبارات فقد عرفه كابيل وسحاب،

يف االختبارات التحـصيلية النظريـة والعمليـة التـي جتـرى خـالل .. تعرب عنه درجات الطالب

 .»...الفصل الدرايس



  

ي حـصل عليهـا التلميـذ جمموع الدرجات التـ«: بأنه) ١١ص .هـ١٤١٦(كام عرفه الثبيتي 

 .»يف خمتلف املقررات الدراسية

التقــدير العــام الــذي حــصلت عليــه «: بأنــه) ٨ص .هـــ١٤١٧(وعرفتــه ســمرية اخلطيــب 

 .»الطالبة

مقـدار مـا يتحـصل عليـه الطالـب مـن جممـوع «: بأنـه) ١١ص .هـ١٤٢١(وعرفه حلواين 

هية والتحريريـة والتقـويم الدرجات خالل العام الدرايس من أعامل السنة واالختبارات الـشف

 .»املستمر يف مجيع املواد الدراسية

بأنــه جممــوع الــدرجات التــي حــصل عليهــا الطالــب ) ١٠ص .هـــ١٤٢٢(وعرفــه القــرين 

 .جلميع املواد املقررة

ــة «: بأنــه) ٨ص .هـــ١٤٢٣(وعرفتــه بدريــة الــسدحان  متوســط جممــوع الــدرجات الكلي

 .»للمواد

متوسط الـدرجات التـي حـصلت عليهـا «:  بأنه)٤٥ص .هـ١٤٢٤(وعرفته مها العجمي 

 .»الطالبة متوسط جمموع الدرجات يف املواد

ــة التعلــيم املتمثــل يف متوســط «: بأنــه) ٣٠ص .م٢٠٠٤(كــام عرفــه  الــصالح  نــاتج عملي

 .»درجات املواد للطالب والذي يقاس بواسطة االختبارات

كليـة للمـواد الدراسـية متوسط جمموع الدرجات ال«: بأنه) ٩ص .هـ١٤٢٦(وعرفه الزير 

 .»..التي حصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية

املجموع العام للـدرجات الـذي حيـصل عليـه «: بأنه) ٩ص .هـ١٤٢٥(ويعرفه أبو طالب 

 .»الطالب يف السنة الدراسية



   

  

وكل هـذه التعريفـات اقتـرصت عـىل حتـصيل الطالـب للـدرجات والواقـع أن التحـصيل 

هداف العملية التعليمية وهذا اهلـدف ال يتحقـق باحلـصول عـىل الـدرجات الدرايس من أهم أ

 .فقط بل إن الدرجات أحد أهم املؤرشات عىل قوة أو ضعف التحصيل املعريف

وبعضهم انطلق جامعا بني األمرين معا من حيث أن التحصيل يعني ما تعلمه الطالـب يف 

 عنهـا الـدرجات حيـث عرفـه احلامـد املواد الدراسية ويمكـن قياسـه باالختبـارات التـي تعـرب

ما يتعلمه الفرد يف املدرسة مـن معلومـات خـالل دراسـته مـادة معينـة «: بأنه) ١ص.م١٩٩٦(

وما يدركه املتعلم من العالقات بني هذه املعلومات ومـا يـستنبطه مـن حقـائق تـنعكس يف أداء 

ًلم كميـا بـام يــسمى املـتعلم عـىل اختبـار يوضـع وفـق قواعـد معينـة متكـن مـن تقـدير أداء املـتع

 .ًوهذا تعريف جيد ولكنه طويل نوعا ما. »بدرجات التحصيل

ــوهرة الــصقر  ــه ج ـــ١٤١٧(وعرفت ــن اخلــربات «: بأنــه) ٤٧ص.ه ــساب جمموعــة م اكت

واملعارف واملهارات اخلاصة باملواد الدراسية بطريقـة مقننـة ومقـصودة و الـذي يمكـن قياسـه 

 .ًف قريب جدا لتعريف احلامد السابق وهذا التعري»بواسطة االختبارات املدرسية

املستوى الذي يصل إليه الطالـب يف «: بأنه) ١٣ص .هـ١٤١٠(بينام عرفته سامية بن الدن 

 .»حتصيله للمواد الدراسية والذي يمكن قياسه بواسطة االختبارات املدرسية

ومن خالل االستعراض السابق يرى الباحث أن التحصيل املعـريف ال ينفـك عـن حتـصيل 

مـا حـصل عليـه «لدرجات يف االختبارات إذ هي دالة عليه و تقيس تفاوت الطالب فيـه فهـو ا

 وتفـاوت الطـالب »ًالطالب من معلومات يف املواد الدراسية مقاسا بالتقدير العـام للـدرجات

ؤثرة ًيف التحصيل الدرايس نظرا الختالف املتغريات التي تعرضوا هلا ويطلق غليها العوامل املـ

ة، عوامــل مدرســيعوامــل فرديــة ذاتيــة، وعوامــل أرسيــة، و(يل الــدرايس وهــي عــىل التحــص

 .)عوامل نفسية، وعوامل صحية ورياضيةوعوامل اقتصادية، و



  

- 

 يعد التحصيل الدرايس نتاج تربوي يتأثر بالعديد مـن املتغـريات وال يقتـرص عـىل القـدرة 

بــل هنــاك العديــد مــن املتغــريات يتــأثر هبــا والتــي أثبتتهــا العديــد مــن ،  فقــطوالنــشاط العقــيل

وعنـدما ننظـر إىل «: بقوهلـا) ٢٦ص .هـ١٤٢٣(الدراسات وإىل ذلك أشارت بدرية السدحان 

عملية التحصيل الدرايس نظرة حتليلية نجد أن هنـاك عوامـل عديـدة تـؤثر فيهـا مثـل العوامـل 

 .»واجلسمية واالجتامعية والتعليميةالعقلية واالنفعالية والدافعية 

يعتـرب التحـصيل الـدرايس مـن أكثـر «: بقولـه) ٢٠ص .هــ١٤٢٢(وإىل هذا أشـار القـرين 

ــات  ــد مــن العوامــل والعملي ــرا الشــرتاك العدي ــدا نظ ــا وتعقي ــة تركيب ــنفس الرتبوي ًاملفــاهيم ال ً ً

 .»املدرسية واملحلية واالجتامعية يف إنتاجه

ًتحصيل الدرايس سلبا أو إجيابا ومن أهم هذه العواملوهذه العوامل تؤثر عىل ال ً: 

 

ويقصد هبا تلك العوامل التي يتحكم هبا الفرد وليست خارجة عن إرادته مثل ما يفكر به 

 .الشخص وما يطمح إليه وعاداته وطريقته

 عـدد مـن إىل) هــ١٤٠٥(وقد تطرق له العديد من البـاحثني حيـث يـشري كـابيل وآخـرون 

الرغبة يف حتقيق وضع اجتامعي رفيع داخل األرسة واملجتمع : وهي) الفردية(العوامل الذاتية 

واحلرص عىل تعلم األنظمة الدراسـية واللـوائح واالسـتعانة بـاملراجع والـرتدد عـىل املكتبـات 

 أن) م١٩٩٥(العامة واملـستوى يف اللغـات األجنبيـة واملواظبـة عـىل احلـضور، ويؤكـد احلامـد 

 .احلضور من العوامل التي هلا تأثري واضح عىل دافعية اإلنجاز الدرايس

إىل عوامل تتعلـق باهلـدف األسـايس ملعظـم الطـالب ) هـ١٤١٤(ويشري الشهراين والغنام 

كـام أن مـذاكرة الطـالب يقتـرص عـىل ، وهو احلصول عىل الـشهادة والتخـرج أكثـر مـن الـتعلم

 .الوقت الذي يسبق االختبارات مبارشة



   

  

أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني عادات االسـتذكار ) هـ١٤٢٤(كام أثبتت مها العجمي 

 .للطالبات وحتصيلهن الدرايس واجتاههن نحو الدراسة

 

ويقصد هبا العوامل املتعلقة باألرسة فقط سـواء كانـت مـن تـرصف األرسة وإرادهتـا أوال 

إىل أن مـن ) هــ١٤٠٥(امل حيث يشري كـابيل وآخـرون وقد أكد العديد من الباحثني هذه العو

عوامـل التفــوق الــدرايس سـعادة األرسة وعــدم وجــود املـشاكل والعكــس كــذلك أي أن مــن 

ــشاكل  ــاألرسة وانــشغال الطالــب بامل ــة خاصــة ب ــباب اجتامعي عوامــل اإلخفــاق الــدرايس أس

ى التعليمـي للوالـدين ًاألرسية، و يشري أيضا إىل وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة للمـستو

أمهية العوامل األرسية حيث أشـار يف دراسـته ) هـ١٤١٥(والتحصيل الدرايس ويؤكد العرايب 

 .إىل وجود عالقة بني االستقرار األرسي والتحصيل الدرايس للطالبة 

أمهية عدد من العوامل األرسية التي تؤثر يف التحـصيل ) هـ١٤١٧(وتؤكد جوهرة الصقر 

 عدد األخـوة واألخـوات ترتيـب الطالبـة بيـنهم املـستوى التعليمـي للوالـدين: (الدرايس منها

 ).مهنة الوالدين وجود خدم يف املنزل وااللتحاق برياض األطفال

أن صغر السن عند االلتحاق باملدرسة مـن العوامـل املـؤثرة يف ) هـ١٤٢٠(كام أكد املفدى 

 . التحصيل الدرايس

مـن العوامـل األرسيـة ذات العالقـة الـسالبة وأخـرى ًعـددا ) هــ١٤٢٢(بينام أثبت القرين 

املستوى التعليمي للوالـدين مهنـة : (املوجبة عىل التحصيل الدرايس؛ أما العوامل املوجبة فهي

 ). استعامل الطالب لالنرتنتاألم

عمر الوالدين انفصال الوالـدين تعـدد : (أما العوامل السالبة عىل التحصيل الدرايس فهي

 األرسة عدد السيارات التي متتلكها األرسة نوع سكن األرسة االسـتعانة زوجات األب حجم

 ).بمدرس خصويص



  

ُإىل عدد من العوامل األرسية كـسوء التوافـق األرسي وكثـرة ) م٢٠٠٤(كام يشري نرص اهللا 

املــشاكل بــني الوالــدين أو الطــالق وأســلوب التنــشئة االجتامعيــة ومــستوى تعلــيم الوالــدين 

 .الطالب واتصاهلم باملدرسة وتعاوهنم معهاومتابعتهم لتحصيل 

إىل عامل آخـر وهـو اإلقامـة مـع األرسة أو خارجهـا حيـث أن ) م٢٠٠٤(ويشري الصالح 

 .إقامة الطالب مع أرسته له أثر إجيايب عىل التحصيل الدرايس

عدد من العوامل األرسية يف دراسته حيث أكد عدد من العوامـل ) هـ١٤٢٦(ويؤكد الزير 

ــة و ــياملوجب ــوع : (ه ــل األرسة ن ــتهام دخ ــدين ال وظيف ــل الوال ــدين عم ــيم الوال ــستوى تعل م

 ).املسكن

عـدد زوجـات األب : (كام أكد عدد من العوامـل الـسالبة عـىل التحـصيل الـدرايس وهـي

 ).وعدد أفراد األرسة

 

 البـاحثني ويقصد هبا كل ما يتعلق باملدرسة أو الدراسة بشكل عام وقد تناوهلا العديد مـن

إىل أن مـن العوامـل املـؤثرة ) هــ١٤٠٥(و تعترب من أهم العوامل حيث يشري كـابيل، وآخـرون 

ــات  ــعوبة الواجب ــسهم وص ــة تدري ــاتذة وطريق ــه األس ــاق في ــدرايس واإلخف ــصيل ال يف التح

 .واالمتحانات

كام يشري إىل وجود عالقة ارتباطية طرديـة بـني عالقـة الطـالب هبيئـة التـدريس وحـصول 

 .ب عىل مكافآت وحوافز وحتصيلهم الدرايسالطال

إىل عوامل أخرى كعدم استخدام املعلـم للوسـائل ) هـ١٤١٤(بينام يشري الشهراين والغنام 

التعليمية والرتكيز عىل طريقة اإللقاء فقط وفيام يتعلق باالختبارات أشار إىل أن وقت اإلجابـة 

 .غري كايف وأن الفاصل الزمني بني االختبارات قليل



   

  

ًإىل أن املنـاهج تركـز عـىل الكـم التدريـيس بـدال مـن ) هــ١٤١٥(ويـشري خليفـة وآخـرون 

 .الكيف التدرييس مما جيعلها عاجزة عىل تنمية االبتكار واإلبداع

: عوامـل مبـارشة أساسـية وذكـر أمههـا:  فئـات٣العوامـل إىل ) هــ١٤١٧(ويقسم محـدان 

 ).املعلم املتعلم املنهج(

األقـران اإلجـازة املدرسـية اإلرشـاد الطـاليب مركـز : (ذكر أمههـاوعوامل مبارشة ثانوية و

الوسائل والتقنيات التعليميـة واملكتبـة واملقـصف والـساحات واحلـدائق املحيطـة واخلـدمات 

 ...).البرشية والرتبوية واملادية والنفسية

 .وعوامل غري مبارشة تقع خارج البيئة املدرسية

ىل أن للتــصميم املــدريس عالقــة إجيابيــة مــع عــ) هـــ١٤٢٣(كــام أكــدت بدريــة الــسدحان 

 .التحصيل الدرايس

 

ًويقصد هبا العوامل املادية وغالبا ال يد للمـتعلم أو أرستـه فيهـا ألن كـل األرس تتمنـى أن 

وقـد أشـار إىل هـذا .  ببـذل األسـباب-سبحانه وتعـاىل-تكون غنية وألهنا بتقدير اهللا و أمر اهللا

إىل وجـود عالقـة ارتباطيـة ) هــ١٤٠٥(من الباحثني حيث يشري كابيل، وآخـرون العامل عدد 

طردية بني دخل األرسة الشهري واملستوى املعييش لألرسة والتحصيل الدرايس، وتؤكـد هـذا 

حيث أثبتت يف دراستها األثر الواضـح لـدخل األرسة الـشهري يف ) هـ١٤١٧(جوهرة الصقر 

أنه كلام ارتفع املستوى املادي عنـد ) هـ١٤٢٣( السدحان كام أكدت بدرية. التحصيل الدرايس

 .الطالبات انعكس ذلك عىل التحصيل الدرايس

 .إىل مكان املسكن وأثره عىل التحصيل الدرايس) م١٩٩٦(كام يشري احلامد 



  

ــنام أشــار نــرص اهللا  ــصيل ) م٢٠٠٤(بي ــن العوامــل االقتــصادية املــؤثرة يف التح إىل عــدد م

 .ين والدخل الشهري وطبقة السكن ونوعيتهالدرايس كمهنة الوالد

بل قد تضطر األرسة الفقرية لتـشغيل أطفاهلـا بالعمـل والكـسب وتـشغلهم عـن الدراسـة 

ًواالهتامم هبا وإن كان يف بعض األحيان يكون ذلـك عـامال لبـذل الطفـل املزيـد مـن اجلهـد يف 

ًالني فهو عامل مؤثر سـلبا ًحتصيله الدرايس ليعوض أرسته شعورا منه باملسؤولية وعىل كال احل

ًغالبا أو إجيابا أحيانا ً ً. 

 

وهي من أهـم العوامـل ويؤكـد هـذا . ًويقصد هبا العوامل الداخلية و قد تظهر يف السلوك

حيــث يـشري إىل أن املعوقـات النفــسية احتلـت املرتبـة األوىل يف معوقــات ) هــ١٤٢٤(الزعبـي 

 وشــدهتا فقــط  وتتمثــل يف الــضيق واخلــوف مــن ًالتحــصيل الــدرايس مــن حيــث شــدهتا جــدا

االختبارات واخلوف من الرسوب والتـوتر عنـد احلـصول عـىل درجـات منخفـضة والـشعور 

 .باإلحباط نتيجة الرسوب يف بعض املواد

أن الطمأنينة النفسية تزيد من التحـصيل الـدرايس والعكـس ) هـ١٤٢٤(كام أثبت السهيل 

 . النفسية قل التحصيل الدرايسصحيح حيث أنه كلام قلت الطمأنينة

إىل بعــض العوامــل النفــسية التــي تــؤثر عــىل التحــصيل ) هـــ١٤٢٥(وقــد أشــار الزهــراين 

ــسية  ــطرابات النف ــذلك االض ــة وك ــل للدراس ــعف املي ــالنفس وض ــة ب ــضعف الثق ــدرايس ك ال

 .واالنفعالية والعصبية واإلحباط والرصع

 

علقـة باجلانـب اجلـسدي للفـرد وقـد أشـار إليهـا العديـد مـن ويقصد هبـا كـل العوامـل املت

إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني كـل مـن التنـشئة ) هـ١٤١٦(الباحثني حيث يشري الثبيتي 



   

  

ــع أبعادهــا  ــة الغــذاء املتكامــل(الــصحية بجمي ــذكاء ) الطاقــة واحلركــة النظافــة الوقاي وبــني ال

ًالــصحية إســهاما يف التحــصيل الــدرايس هــو والتحــصيل الــدرايس وأن أكثــر عوامــل التنــشئة 

 .النظافة ألنه يؤدي إىل صفاء ذهني لدى األطفال

إىل وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـني التحـصيل الـدرايس ) هــ١٤٢١(كام أشار حلواين 

 .وممارسة األنشطة الرياضية

ــراين  ــار الزه ــنام أش ـــ١٤٢٥(بي ــرص ) ه ــعف الب ــدرايس ض ــضعف ال ــن عوامــل ال إىل أن م

مع لعدم إدراك كل ما يرشحه املعلم وللشعور النفيس السلبي عند مقارنة الطالـب نفـسه والس

وكذا فقر الدم احلاد أو بعض األمـراض الداعيـة للغيـاب وعـدم احلـضور أو عـدم . باآلخرين

 .الرتكيز أثناء احلصة الدراسية

  

ًلقية مبتدئا بتعريف القيم لغة واصـطالحايف هذا املحور يتناول احلديث عن القيم اخل ثـم ، ً

ًتعريف اخللق لغة واصطالحا ليصل إىل مفهوم القـيم اخللقيـة ، ثـم يـشري إىل تـصنيفات القـيم 

 .عىل اختالفها

- 

 

والقـيم ، والقيمـة تعنـي ثمـن الـيشء) هــ١٤٢٣( مجع قيمة كام أشار إىل ذلك ابـن منظـور 

 .تعني االستقامة، واالستقامة تعني االعتدال

 

) ٦١ص. هــ١٤٢٢(ًمصطلح القيم مـن أكثـر املـصطلحات تعقيـدا ويـشري إىل هـذا عقـل 

إن مشكلة مفهوم القيم تتجسد يف وجود تعريفات متعـددة متباينـة إىل احلـد الـذي زاد «: بقوله

  .»من غموضها



  

 :ما ييلو من هذه التعريفات 

جمموعة من القـوانني واألهـداف «: حيث عرفها بقوله) ٢٨٦ص. هـ١٣٩٠(عفيفي  -١

. »واملثل العليا التي توجه اإلنـسان سـواء يف عالقتـه بالعـامل املـادي أو االجتامعـي أو الـساموي

وهــذا التعريــف جعــل القــيم قــوانني وأهــداف ومثــل عليــا والواقــع أن هنــاك فــرق بــني هــذه 

)  ص٨( القيم، فالقوانني املنظمة لوقت دخول الطالـب االختبـار وهـواملصطلحات الثالث و

ًمثال ال تعترب قيمة، وكـذا األهـداف فهنـاك أهـداف معرفيـة حققهـا الفـرد أو يـسعى لتحقيقهـا 

 .كهدف إتقان العمليات احلسابية وهو ليس بقيمة

رضب مـن النظـام موجـود يميـل «بأهنا ) ٣٠٧ص .هـ١٣٩٢(كام عرف ياجلن القيم  -٢

 وهـذا التعريـف حيتـاج إىل شـئ مـن التفـصيل فـأين يوجـد هـذا النظـام؟ »يه الناس بالطبيعةإل

 ... .وكيف يميل إليه الناس بالطبيعة وقد تكون قيم سالبة كالكذب والغش

جمموعـــة األفكـــار والنظريـــات «: بقولـــه) ٣٣ص. هــــ١٣٩٤(كـــام عرفهـــا عـــثامن  -٣

ي يؤمن هبا فرد أو جمتمع مهـام كـان مـصدر واألهداف واألحكام العقلية والدينية والثقافية الت

ًوهذا التعريف مجع أكثر من مصطلح فاألفكار مثال ال تتسم باإليامن هبـا فـالفكرة . »هذه القيم

 .قد تتغري يف حلظات، وكذا األهداف فقد تم مناقشتها يف تعريف عفيفي

تنظــيامت «: بقــوهلام) ١٦٧ – ١٦٦ص ص. هـــ١٣٩٧(كــام عرفهــا فهمــي والقطــان  -٤

ــة معممــة نحــو األشــخاص أو األشــياء أو املعــاين ســواء كــان معقــ دة ألحكــام عقليــة انفعالي

ًالتفضيل الناشئ عن هذه التقديرات املتفاوتة رصحيا أو ضمنيا وأن من املمكن أن نتصور هذه  ً

هذا التعريف .  »التقديرات عىل أساس أهنا امتداد يبدأ بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض

 إىل أنه ال يلزم أن تكون القـيم انفعاليـة وال معممـة نحـو مـا ذكـر فقيمـة الـصدق طويل إضافة

 .واألمانة كيف ينطبق عليها هذا التعريف



   

  

تنظــيامت ألحكــام عقليــة انفعاليــة «: بقولــه) ١٢٤ص. م١٩٨٤(كــام عرفهــا زهــران  -٥

يل يف وهذا التعريف يقال فيه ما ق. »معممة نحو األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه النشاط

 .تعريف فهمي والقطان

نوع من التعميامت العقلية التـي تـنظم «بأهنا ) ٢٤ص. هـ١٤٠٨(وعرفتها نعمة أمحد  -٦

وهـذا تعريـف جيـد ولكنـه مل حيـدد . »وتوجه الـسلوك االختيـاري للفـرد يف املواقـف املختلفـة

 .مصدر هذه التعميامت و التعميامت حتتاج إىل إيضاح

حكــم يــصدره اإلنــسان عــىل يشء مــا «: لــهبقو) ٢٠ص. هـــ١٤٠٨(وعرفهــا حــسن  -٧

ًمهتديا بمجموعة من املبادئ واملعايري التي ارتضاها الرشع حمددا املرغوب فيه واملرغوب عنـه  ً

وهذا تعريف جيد ولكنه قد ينطبق عىل القيم اإلسالمية فقط، ألن كل جمتمع له . »من السلوك

 .قيمه وإن كانت مل يرتضيها الرشع

جمموعـة مـن املعـايري واألحكـام «: بقولـه) ٣٤ص. هــ١٤٠٨(ني كام عرفها أبو العينـ -٨

تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات الفرديـة واالجتامعيـة بحيـث متكنـه 

من اختيار أهداف وتوجيهات حلياته يراها جديرة بتوظيف إمكانياته وتتجسد خالل االهـتامم 

 .» بطريقة مبارشة وغري مبارشةأو االجتاهات أو السلوك العميل أو اللفظي

     وهــذا تعريــف جيــد و لكنــه طويــل ولــو اختــرص عــىل أهنــا تتكــون مــن خــالل اإلطــار 

 .حيث أنه تنعكس عىل السلوك العميل.. وكذا لو اخترص اختيار أهداف  .املرجعي لكان أوىل

صفات ذاتية يف طبيعة األقوال واألفعال «: بأهنا) ١٢ص. هـ١٤٠٩(وعرفها العمرو  -٩

هـذا تعريـف للقـيم اإلسـالمية ولكنـه أخـرج . »واألشياء مستحسنة بالفطرة والعقـل والـرشع

أصناف من القيم كالقيم االقتصادية و اخللقية وغريها كام يعرتضه أيضا مـا ذكـر عـىل تعريـف 

 ).هـ١٤٠٨(حسن



  

تلـك املعـايري التـي وردت يف القـرآن « :بقولـه) ١٧ص. م١٩٩٢(وعرفها الفالحي   - ١٠

 .وهذا التعريف عام جدا وغري حمدد ملصطلح القيم. »اإلسالم إىل االلتزام هباوالسنة ودعا 

إهنـا جمموعـة مـن املبـادئ «: بقوهلـا) ١٠هــ ص١٤٢١( كام عرفتها أم سلمة الطيـب  - ١١

 .»واملثــل العليــا التــي حتــث عــىل الفــضيلة و توجــه ســلوك اإلنــسان لــصاحله وصــالح جمتمعــه

 .ذب وال حتث عىل الفضيلةويعرتضه أن من القيم ما هي سالبة كالك

هـي املثاليـات التـي تـسود يف « :بقولـه) ١٨ص. هــ١٤٢٦(بينام عرفها عبـد الكـايف   - ١٢

لـو ذكـر أنـه . »األفراد وتتغلغل يف نفوسهم ويتوارثها األجيال ويـدافعون عنهـا قـدر اإلمكـان

 إليـه بعـض املثاليات اإلجيابية املراد أن تـسود يف األفـراد لكـان أقـرب ألن مـن القـيم مـا يفتقـر

 .األفراد كقيمة الصدق واألمانة وغريها

جمموعة من املبـادئ «ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن القيم هي عبارة عن 

واملعـايري التــي يــستمدها اإلنــسان مــن إطـاره املرجعــي لتوجــه ســلوكه وتــرصفاته يف املواقــف 

الـسلوك املتوقـع منـه أن حيفظـه لـصاحبه،  فاملسلم مثال عندما يؤمتن عىل أمر مـا فـإن "املختلفة

7 8  ألن األمانة هي القيمة التي توجه سلوكه ألن إطاره املرجعـي الكتـاب والـسنة وقـد

﴿ S  R  Q  P   O  N﴾«]٨آية :املؤمنون[.  
- 

 

واخللق ) هـ١٤٢٣(ذا ابن منظور  أصل اخللق التقدير واخللق ابتداء الشئ وقد أشار إىل ه

 .بضم الالم وسكوهنا هو الدين والطبع والسجية واجلمع أخالق

 
الــنمط الكــيل للــسلوك اإلرادي « أن األخــالق) ١٧ص.م١٩٩٢(يــرى الفالحــي  -١

 .»الواعي الظاهر أو الباطن الذي يصدر من اإلنسان بوعي وهيدف إىل غاية خرية



   

  

عمــل وسـلوك يــصدر مـن الفــرد «: أن األخـالق) ١١ص. م٢٠٠٠(ويـرى رشــوان  -٢

 .»وفق قاعدة أو مقياس وعن عمد واختيار وإرادة ويسعى نحو غايات فوق فردية

اخللق حال للنفس أو هيئة للـنفس أي «: بقوله) ٥٣ص. هـ١٤٢٥(وعرفه اجلوهري  -٣

عارضة فهـي وهذه الصفة النفسية ال بد أن تكون راسخة أي ثابتة غري .. صفة للجانب النفيس

 .»متثل عادة لصاحبها تتكرر كلام كانت فرصتها

ــه العمــرو  -٤ ـــ١٤٢٧(وعرف ــه) ١٠٧ص. ه ــسنة أو «: بقول ــة ح ــلوكية إرادي صــفات س

صفات سلوكية إرادية مستحسنة بـالفطرة والعقـل والـرشع ملـا «: واألخالق الفاضلة. »قبيحة

 .»له من آثار خرية

السلوك هو املظهر العميل واألثر الفعيل وأشار إىل أن األخالق يف أصلها صفات للنفس و

 .الدال عىل وجود خلق معني يف النفس

كلمة مركبـة تعنـي أن القـيم عبـارة عـن تنظـيامت «ومن هنا يرى الباحث أن القيم اخللقية 

 فـاألخالق هـي عالمـة تـوفر القيمـة »وتعميامت داخلية توجه الـسلوك وتعـرب عنهـا األخـالق

 .الداخلية يف اإلنسان

 

ــرون ) ٣٧ص. هـــ١٤٠٨(يــشري أبــو العينــني  ًإىل أن كثــريا ممــن تعرضــوا لدراســة القــيم ي

 .صعوبة تصنيفها ولذا يتجنب كلية أي حماولة للتصنيف

وال يمنع هذا من اإلشارة إىل بعض التصنيفات التي أشـارت إليهـا العديـد مـن الرتبـويني 

 :منها

فقـد أشـارت إىل تـصنيف سـور يل ) ٢٩: ٢٦صص . م١٩٨٠(ما أشارت إليه نعمة أمحد 

 .مجالية، ودينية، واقتصادية، وأخالقية: الذي قسم القيم من حيث حمتواها إىل أربعة أقسام



  

وتصنيف سبرينجر الذي قسمها إىل ست أقسام نظرية، و اقتصادية، ومجالية، واجتامعيـة، 

 .وسياسية، ودينية

 . وسائلية أو أدائية، وقيم هدفية أو غائيةوتصنف القيم من ناحية مقصدها إىل قسمني قيم

وتصنيف اخلشاب للقيم من حيث وضـوحها إىل قـيم ظـاهرة أو رصحيـة، وقـيم كامنـة أو 

 .ضمنية

 .بينام تنقسم القيم من ناحية شيوعها وانتشارها إىل قسمني قيم عامة وقيم خاصة

قـسم أولبـورت وفرنـون وتنقسم القيم من ناحية دوافعها إىل قيم عابرة وقيم دائمـة بيـنام ي

ولينزي القـيم إىل نظريـة وتوصـف أهنـا حقيقيـة، وقـيم مجاليـة وتوصـف أهنـا متناسـقة، وقـيم 

سياسية و توصف أهنا القوة، وقيم اقتصادية وتوصف أهنا املنفعيـة، وقـيم اجتامعيـة وتوصـف 

 .أهنا غريية، وقيم دينية وتوصف أهنا الوحدة

القـيم  )١: ( تـصنيف شـيلر حيـث صـنفها إىلإىل) ٣٨ص. هــ١٤٠٨(ويشري أبـو العينـني 

قيم العقـل وقـيم الوظيفـة وقـيم رد ) ٣. (قيم الذات وقيم الغري) ٢. (الشخصية وقيم األشياء

قـيم ) ٦. (قيم الغـضب وقـيم املـال) ٥. (قيم حال النفس والسلوك وقيم النجاح) ٤. (الفعل

القـيم بـذاهتا والقـيم ) ٨. (عيـةالقيم الفرديـة والقـيم االجتام) ٧. (األساس والعالقة والشكل

 . بالنفعية

وإىل تصنيف فليب فينكس وهو يعتمد عىل وظيفة القيمة قيم مادية وقـيم اجتامعيـة وقـيم 

 .عقلية وقيم أخالقية وقيم مجالية وقيم روحية أو دينية

القيم الدينيـة إىل ثالثـة حمـاور رئيـسية قـيم ) ٧٩ص. هـ١٤٠٩(وتقسم وضحة السويدي 

إلنسان بخالقه وقيم تنظم عالقة اإلنسان مـع نفـسه وقـيم تـنظم عالقـة اإلنـسان تنظم عالقة ا

) هــ١٤٢٣(بغريه أو مع اآلخرين وهذا موافق ملا أورده اإلمام اآلجري وما اعتمده العامودي 

 عنــد اإلمــام اآلجــري ومــدى القــرآن الكــريمالــصفات الرتبويــة حلفظــة «: يف دراســته بعنــوان

 .» الثانوية بمنطقة مكة املكرمةالقرآن الكريمفيظ توفرها لدى طالب مدارس حت



   

  

العقائـد والعبـادات واملعـامالت : وقد ورد عن اإلمام البيهقي تصنيف عىل أربـع جمـاالت

 -٢٠ص ص. هــ١٤٢١(الرئيسية واملعامالت الثانوية وهذا ما اعتمدته أم سلمة يف دراسـتها 

٢٣.( 

 :ربعة أقسامالقيم إىل أ) ١٢٥: ١٠٦ص ص. م٢٠٠٦(وصنف الدعيلج 

االستقامة، والرفق، وحسن اخللق، والكرم، واجلود، والرأفة، : قيم دينية وذكر فيها: ًأوال

 .والرمحة، والشجاعة، وااللتزام بروح اجلامعة، والبناء االجتامعي لألفراد

حسن اخللق، والصدق، واألمانة، والوفاء، والتواضع، : القيم االجتامعية وذكر منها: ًثانيا

ــاون، والقنا ــصرب، واجلــد واالجتهــاد، واألخــوة، والتع ــاء، والكــرم، وال عــة، والرمحــة، واحلي

ــتامع، وأدب  ــوطن، وآداب االس ــب ال ــل، وح ــة، والعم ــسن املعامل ــدل، وح ــة، والع والطاع

ـــسامح،  ـــة، والت ـــام، والنظاف ـــة، والنظ ـــاكن املقدس ـــزاز باألم ـــار، واالعت ـــديث، واالدخ احل

 .م، واإلحسان، والتصدقوإفشاء السال، واالستئذان، واالعتذار

- 

- 

القـيم إىل أربـع أصـناف قـيم املـادة، وقـيم اإلنـسانية، ) ٣٩ص. م١٩٩٩(وصنف رمـزي 

 .والقيم األخالقية، والقيم الروحية

 .القيم إىل صنفني قيم سالبة، وقيم موجبة) ٤١ص. هـ١٤٠٤( كام صنف قميحة 

القيم إىل قيم إيامنية، وقيم خلقية، وقيم اقتـصادية، ) ١١٠ص. م٢٠٠٤(سيد كام صنف ال

 .وقيم سياسية، وقيم اجتامعية، وقيم خلقية ذاتية

 ،قـيم روحيـة: القـيم إىل سـبعة أقـسام) ١٢١ص. هــ١٤٢٠(كام صـنفت رجـاء املحـضار 

 .الية وقيم مج، وقيم البيئة، وقيم اقتصادية، وقيم اجتامعية، قيم العلم،وقيم خلقية



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



   

  



  

 

القـرآن بام أن هذه الدراسة تستهدف التعـرف عـىل عالقـة التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ 

تغـريات الرتبويـة فـإن الباحـث اسـتخدم املـنهج الوصـفي املـسحي و املـنهج  بـبعض املالكريم

ذلك النوع مـن أسـاليب البحـث «: بأنه) ٢٦١ ص،هـ١٤٢١(االرتباطي الذي عرفه العساف 

الذي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة عالقة بني متغـريين أو أكثـر ومـن ثـم معرفـة 

 يـتم -)هــ١٤٢١(  كام ذكر العساف-ن حيث كونه وهو منهج مسحي م. »درجة تلك العالقة

 .بواسطة استجواب عينة الدراسة

بأنــه حيــدد طبيعــة العالقــة ) هـــ١٤٢١(ويمتــاز هــذا املــنهج االرتبــاطي كــام ذكــر العــساف 

 .ودرجتها وهذا ال يتأتى مع تطبيق البحث السببي املقارن

 
 يف مدينــة القــرآن الكــريمقــات حتفـيظ جمتمـع الدراســة هــم طـالب األول املتوســط يف حل

وكام يف التقرير السنوي للجمعية اخلرييـة لتحفـيظ  هـ،١٤٢٧/١٤٢٨الرياض للعام الدرايس 

) ١٠(ًطالبـا موزعـون عـىل ) ٦٥٩٦(فـإن عـددهم ) هـ١٤٢٧( بمدينة الرياض القرآن الكريم

 ).٢٠(مسجدا كام هو موضح باجلدول رقم  )٩٤٦(مراكز و

)( 

 

 

     

٦٥٩٦ ٦٨٩٢٤ ٤١٧١ ٩٤٦ ١٠ 



   

  

 

تحفـيظ  مراكـز كـام هـو معتمـد يف اجلمعيـة اخلرييـة ل١٠يتوزع أفراد جمتمـع الدراسـة عـىل 

مراكز عينـة للدراسـة بالطريقـة العـشوائية البـسيطة حيـث ) ٨(وأخذ الباحث ، القرآن الكريم

ًسجل اسم كل مركز عىل ورقة صـغرية وأغلقهـا ثـم خلـط األوراق سـويا وسـحب أول ثـامن 

 .مراكز ليحصل عىل مراكز عينة الدراسة

ــالب الــصف األول متوســ ــة الدراســة مــن ط ــراد عين ــار الباحــث أف ــة كــام اخت ط بالطريق

إذا كـان االختيـار يطبـق «: بقولـه) ٩٩ص. هـ١٤٢١(العشوائية املفردة وهي كام ذكر العساف 

كـأن يـتم االختيـار مـن طـالب األوىل املتوسـطة   – كاملة –عىل الطالب دون التقيد باملدرسة 

 :وقد اختار الباحث طالب أول متوسط ألمور» فتكون العينة مفردة وليست عنقودية

 . كلام تقدمت به  املرحلة العمريةمن كثرة املتغريات التي تدخل عىل الطالباحلد  -١

ليكون للطالب تاريخ يف احللقات فيمكن قياس عالقة التحاق الطالب بحلقـة حتفـيظ  -٢

القرآن الكريم بمتغريات الدراسة،حيث أن بعض الطـالب التحـق باحللقـة قبـل رابـع ابتـدائي 

 .وبعضهم يف أول متوسط

موزعـة %) ١٥.١٦(طالب بنسبة مقـدارها ) ١٠٠٠(الباحث إىل عينة مقدارها وقد هدف 

 .طالب) ١٢٥(بالتساوي عىل مراكز عينة الدراسة الثامنية بحيث يكون يف كل مركز 

استبانة غري صاحلة للدراسة إمـا ألن ) ٥٤( وبعد أن مجع الباحث االستبانات استبعد عدد

ألنـه ظهـر للباحـث عـدم جديـة املجيـب أوعـدم املجيب عنها من غري طالب أول متوسط أو 

مل ترجع للباحث، فبلـغ عـدد أفـرد عينـة ) ٩٨( إكامل اإلجابة عىل عبارات االستبانة، بينام عدد

ًمـسجدا ) ١٦٤(وبلـغ عـدد مـساجد عينـة الدراسـة %) ١٢.٨٥(ًطالبا بنسبة ) ٨٤٨(الدراسة 

 %).١٧.٣٣(بنسبة 



  

ــة الدراســة  ــز ب) ٨(وبلــغ عــدد مراكــز عين ــسبة مراك ــدول %) ٨٠(ن             كــام هــو موضــح باجل

 ).٢١(رقم 
  

 
  

  

  

واجلـداول ، يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة واملساجد عـىل املراكـز) ٢٢(واجلدول رقم 

 .وضح توزيع أفراد عينة الدراسة عىل املركز و املساجد التابعة لهت) ٣٠(إىل ) ٢٣(من 
  

 

    

 ٩٩ ٢٢ اجلنوب  ١

 ١٠٥ ٢٠ الدائري الشاميل  ٢

 ١٢٢ ١٧ الروضة  ٣

 ٩٢ ٢٤ الرشق  ٤

 ١٠٨ ٢٤ الشامل  ٥

 ٩٣ ١٥ العزيزية  ٦

 ١٠٨ ١٩ الوسط اجلنويب  ٧

 ١٢١ ٢٣ الوسط الشاميل  ٨

 ٨٤٨ ١٦٤ املجموع

   

٨٤٨ ١٦٤ ٨ 



   

  

 

 

    

 ٥ الشفاء إبراهيم السبعان  ١

 ٣ الشفاء أمحد بن حنبل  ٢

 ٣ بدر أسامة بن زيد  ٣

 ٣ الشفاء آل عبد القادر  ٤

 ٣ احلزم األمرية اجلوهرة  ٥

 ٣ الشفاء األمرية سارة  ٦

 ٤ الشعالن بالل بن رباح  ٧

 ٣ الفواز جامع الفواز  ٨

 ٥ الشفاء جامع النمر  ٩

 ٨ الشفاء جرير بن عبد اهللا  ١٠

 ٨ الشفاء ذي النورين  ١١

 ٤ الشفاء سعد بن عبادة  ١٢

 ٢ الشفاء سعيد بن زيد  ١٣

 ٤ الشفاء صالح العقييل  ١٤

 ٨ الشفاء ق بن زيادطار  ١٥

 ٣ الشفاء العبايس  ١٦



  

    

 ١٠ الشعالن عروة بن الزبري  ١٧

 ٥ الشعالن عيل بن أيب طالب  ١٨

 ٢ الشفاء الفاروق  ١٩

 ٥ الشعالن فيصل بن فهد  ٢٠

 ٣ الشعالن املحيمدي  ٢١

 ٥ الشفاء املسعودي  ٢٢

 ٩٩ املجموع

  
 

 

    

 ٤ الواحة ابن عثيمني  ١

 ٣ املروج آل الشيخ  ٢

 ٤ االزدهار أنس بن مالك  ٣

 ١ العقيق جابر االنصاري  ٤

 ٣ الوادي جامع العثامن  ٥

 ٨ الفالح جامع الفالح  ٦

 ١٤ االزدهار جامع النور  ٧



   

  

    

 ٢ العقيق اخلري  ٨

 ٣ االزدهار الدعوة  ٩

 ٤ حطني الرمحة  ١٠

 ١٤ املروج اض الصاحلنيري  ١١

 ٧ العقيق سليامن احلبيب  ١٢

 ١٤ املروج عبد الرزاق عفيفي  ١٣

 ٤ الغدير عبد اهللا بن مسعود  ١٤

 ٣ الوادي عثامن بن عفان  ١٥

 ٣ العقيق الفرقان  ١٦

 ٢ املغرزات فيصل بن فهد  ١٧

 ٧ التعاون القايض  ١٨

 ٢ النخيل نورة بنت عبد اهللا  ١٩

 ٣ الواحة الواحة  ٢٠

  

  
  
  



  

)( 

    

 ٤ امللك فيصل ابن القيم اجلوزية  ١

 ١٢ األندلس أبو بكر الصديق  ٢

 ٦ القدس جامع األمري سلطان  ٣

 ٦ الروضة جامع األندلس  ٤

 ٨ غرناطة جامع الدخيل  ٥

 ٤ اخلليج طلحة بن عبيد اهللا  ٦

 ٣ امللك فيصل اخلليف  ٧

 ١٣ القدس سلطانة السديري  ٨

 ٨ النهضة صالح الدين األيويب  ٩

 ٦ القدس العساف  ١٠

 ٢ اخلليج عامر بن يارس  ١١

 ١٠ احلمراء عمر بن اخلطاب  ١٢

 ٣ النهضة عمر بن عبد العزيز  ١٣

 ١٠ غرناطة الفاروق  ١٤

 ٥ األندلس اللحيدان  ١٥

 ١٩ اخلليج معاوية بن أيب سفيان  ١٦

 ٣ األندلس ويرص القاسممنور ن  ١٧

  

  



   

  

 

    

 ٦ الروايب أبو بكر الصديق  ١

 ٢ الروايب اإلمام البخاري  ٢

 ٦ الريان التقوى  ٣

 ١ اجلزيرة اخللفاء  ٤

 ١ الفيحاء الدخيل  ٥

 ٢ السالم ذي النورين  ٦

 ٢ الفيحاء الذياب  ٧

 ٢ الريان الرضوان  ٨

 ٢ الريان الريان  ٩

 ١٥ الريان سيد الشهداء  ١٠

 ٥ الروايب الصفا  ١١

 ٥ الروايب طيبة  ١٢

 ١٢ املنار عبد الرمحن الفريان  ١٣

 ٢ اجلزيرة عبد اهللا احلجي  ١٤

 ٤ السالم عبد اهللا بن مسعود  ١٥

 ٣ النسيم عيل اهلزاع  ١٦

 ٣ النسيم عامر بن يارس  ١٧



  

    

 ٢ السيل آل الشيخعمر   ١٨

 ١ الفيحاء الفيحاء  ١٩

 ١٠ الروايب القدس  ٢٠

 ١ حطني مصعب بن عمري  ٢١

 ٢ الروايب املنيع  ٢٢

 ٢ الروايب هارون الرشيد  ٢٣

 ١ السالم اهلداية  ٢٤

 ٩٢ املجموع

  
 

    

 ٢ حمديةامل اإلحسان  ١

 ٤ العليا إسكان التحلية  ٢

 ٦ املعذر األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن  ٣

 ٣ املعذر تركي بن عبد الرمحن  ٤

 ٩ أم احلامم جامع امللك خالد  ٥

 ٣ العليا حصة السديري  ٦

 ٣ امللك فهد احلمدان  ٧



   

  

    

 ٤ العليا الدامر  ٨

 ٣ الرائد الرائد  ٩

 ٨ امللك فهد الراجحي  ١٠

 ٥ نيةالرمحا الرمحانية  ١١

 ٣ املرسالت الزهراء  ١٢

 ٢ امللك فهد زيد بن حارثة  ١٣

 ٨ العليا السامل  ١٤

 ٣ امللك فهد سليامن آل الشيخ  ١٥

 ٣ أم احلامم عبد اهللا الشدي  ١٦

 ٥ الورود عيل بن أيب طالب  ١٧

 ٣ امللك فهد عامر بن يارس  ١٨

 ٨ املعذر عمر بن اخلطاب  ١٩

 ١٠ العليا حممد بن سعود  ٢٠

 ٣ العليا زمضاوي بنت عبد العزي  ٢١

 ٤ أم احلامم معاذ بن جبل  ٢٢

 ٢ العليا امليداين  ٢٣

 ٤ العليا والدة امللك سعود  ٢٤

 ١٠٨ املجموع
  



  

 

    

 ٤ العزيزية ابن تيمية  ١

 ١٦ العزيزية أبو بكر  ٢

 ٩ ار البيضاءالد اإلمام البخاري  ٣

 ٥ العزيزية األمري حممد بن عبداهللا  ٤

 ٤ العزيزية بالل بن رباح  ٥

 ٧ الدار البيضاء التعاون  ٦

 ٤ العزيزية جامع البواردي  ٧

 ١٣ العزيزية الدخيل  ٨

 ٦ العزيزية ذات النطاقني  ٩

 ٤ العزيزية سفيان بن عوف  ١٠

 ٣ العزيزية عيل الطويل  ١١

 ٦ العزيزية عمر بن عبد العزيز  ١٢

 ٥ إسكان طريق اخلريج الفاروق  ١٣

 ٥ العزيزية لطيفة آل الشيخ  ١٤

 ٢ الدار البيضاء الوالدين  ١٥

 ٩٣ املجموع

  



   

  

 

    

 ٨ غبريا ابن مخيس  ١

 ١ املنصورة اإلمام الطربي  ٢

 ٢ الصناعية بالل بن رباح  ٣

 ١١ املرقب جامع ابن نوفل  ٤

 ١٦ ثليم جامع العجالن  ٥

 ١٧ اخلالدية جامع القادسية  ٦

 ٢ اخلالدية اخلالدية  ٧

 ٢ العود سعد بن معاذ  ٨

 ١ اخلالدية السنيدي  ٩
 ١ غبريا الشامسية  ١٠

 ١ اخلالدية الصغري  ١١

 ٥ اخلالدية العباس  ١٢

 ٢ منفوحة عبد اهللا بن عبد الرمحن  ١٣

 ٢ املنصورة  بن مسعودعبد اهللا  ١٤

 ٣ اخلالدية عيل بن أيب طالب  ١٥

 ٢ اخلالدية العويضة  ١٦

 ١١ اخلالدية الغفيص  ١٧

 ٥ اخلالدية فاطمة بنت أسيد  ١٨

 ١٦ العود املصرييعي  ١٩

 ١٠٨ املجموع



  

 

    

 ٤ الربوة نميأبا  ١

 ٣ جرير ابن الدن  ٢

 ٧ الوزارات األمري سلطان  ٣

 ٣ امللز األمري متعب  ٤

 ٢ الربوة البابطني  ٥

 ١٣ الربوة التقوى  ٦

 ٢ املربع جامع العساف  ٧

 ٢ الربوة جامع الفرقان  ٨

 ١٠ الربوة جامع املربع  ٩

 ٥ جرير احلبييش  ١٠

 ٢ امللز محد البادي  ١١

 ٨ الربوة الراجحي  ١٢

 ٤ لصفاا الزلفي  ١٣

 ٧ الربوة السديري  ١٤

 ٦ امللز سعد بن معاذ  ١٥

 ٦ الربوة الصفدي  ١٦

 ٥ امللز العباس  ١٧



   

  

    

 ١ الربوة عثامن بن عفان  ١٨

 ٥ الربوة الفاضل  ١٩

 ١١ الربوة الفالح  ٢٠

 ٥ امللز امللك عبد اهللا  ٢١

 ٦ الربوة اهلجرة أنس بن مالك  ٢٢

 ٤ جرير اهلريش  ٢٣

 ١٢١ املجموع

  

  احث متغريات الدراسة فيام ييلحدد الب: 

عبارة عـن :  وهيالقرآن الكريم وهو التحاق الطالب بحلقة حتفيظ : املتغري املستقل-ًأوال

اجتامع عدد من األفراد يف املسجد عىل من يصحح هلم تالوة وحفـظ القـرآن الكـريم وتـرشف 

 . عليهم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم

- 
مـا حـصل عليـه الطالـب مـن معلومـات يف املـواد التحصيل الـدرايس وهـو  .١

 .ًالدراسية مقاسا بالتقدير العام للدرجات

 :القيم اخللقية وحدد الباحث مخس قيم هي .٢

 .الصدق )١

 .بر الوالدين )٢

 .النظافة )٣



  

 .أدب احلديث )٤

 .األمانة )٥

 ومعلمـي املرحلـة أعـضاء هيئـة التـدريساء ً بناء عىل نتائج الدراسة االستطالعية آلر

 .استبانة الدراسة االستطالعية يف صورهتا النهائية) ٢(املتوسطة انظر ملحق رقم 

 

 .هـ١٤٢٨-١٤٢٧العام الدرايس : احلدود الزمنية

 . يف مدينة الرياضحلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني: احلدود املكانية

 قة التحاق الطالب بالصف األول املتوسـط بحلقـة حتفـيظ القـرآنعال: احلدود املوضوعية

الـصدق، بـر الوالـدين، « التحصيل الدرايس والقيم اخللقيـة :الكريم ببعض املتغريات الرتبوية

 .»النظافة، أدب احلديث، األمانة

 

- 

ًدية رأى أهنـا مناسـبة هلـذه املرحلـة بنـاء عـىل قراءتـه قيمة بطريقة قـص) ١٨(حدد الباحث 
واطالعه عىل أدبيات الدراسة وخربته فهو وكيل مرحلة متوسطة ومرشف يف حلقـات حتفـيظ 

ثم صمم استبانة الدراسـة االسـتطالعية وهـي عبـارة عـن ) هـ١٤١٦(القرآن الكريم منذ عام 

ر، بـر الوالـدين، التـسامح، التعـاون، أدب احلديث، األمانـة، اإليثـا( :القيم التي حددها وهي

التواضع، حسن اخللق، حسن الظن، احلياء، الصرب، الصدق، الطاعـة، العـدل، غـض البـرص، 

 :وقد عرض الباحث االستبانة عىل فئتني) الكرم، النظافة، الوفاء

 :أعضاء هيئة التدريس -أ

نـة مـن طـالب أول  حـول مناسـبة القـيم للقيـاس يف عيملتحكيم االستبانة وإبداء مرئيـاهت

بيـان بأسـامء املحكمـني السـتبانة ) ١(انظـر ملحـق رقـم ) ٢١(متوسط وبلـغ عـدد املحكمـني 

 .الدراسة االستطالعية لتجديد القيم



   

  

 : معلمو املرحلة املتوسطة-ب

 حول مناسبة القيم للقياس يف عينـة مـن طـالب أول متوسـط وبلـغ عـدد مإلبداء مرئيا هت

، ) ٩٣( فبلغ جمموع من طبقت علـيهم الدراسـة االسـتطالعية لتحديـد القـيم ).٧٢(املعلمني 

وقد تم استبعاد قيمة حسن اخللق بناء عىل أراء املحكمني لعمومها و شموهلا عـىل قـيم أخـرى 

انظـر ملحـق ). ٣١(انظـر جـدول رقـم . قيمـة )١٧(فصار عدد القيم التي خضعت للتحليـل 

 .ية يف صورهتا النهائيةاستبانة الدراسة االستطالع) ٢( رقم

 

  




 

 

 



 
 





 





 





 





 





 



 

 ١ ١ ٦ ١٣ ٧٢ ك
 الصدق ١١

% ١.١ ١.١ ٦.٥ ١٤.٠ ٧٧.٤ 
١ ٠.٧٤ ٤.٦٦ 

 ١ - ٦ ١٨ ٦٨ ك
٤ 

بر 

 ١.١ - ٦.٥ ١٩.٤ ٧٣.١ % الوالدين
٢ ٠.٧٠ ٤.٦٣ 

 - ٢ ٩ ٣١ ٥١ ك
 النظافة ١٦

% ٢.٢ ٩.٧ ٣٣.٣ ٥٤.٨ - 
٣ ٠.٧٦ ٤.٤١ 

 - ٤ ١٠ ٢٦ ٥٣ ك
١ 

أدب 

 - ٤.٣ ١٠.٨ ٢٨.٠ ٥٧.٠ % احلديث
٤ ٠.٨٥ ٤.٣٨ 

 - ١ ١٤ ٣٤ ٤٤ ك
 األمانة ٢

% ١.١ ١٥.١ ٣٦.٦ ٤٧.٣ - 
٥ ٠.٧٦ ٤.٣٠ 

 ١ ٢ ١٢ ٣٩ ٣٩ ك
 التعاون ٦

% ١.١ ٢.٢ ١٢.٩ ٤١.٩ ٤١.٩ 
٦ ٠.٨٣ ٤.٢٢ 

 ٧ ٠.٩٥ ٤.١٩ ٢ ٢ ١٦ ٢٩ ٤٤ ك الطاعة ١٢

 



  
  



 
 

 


 
 





 





 

 



 



 
 

  % ٢.٢ ٢.٢ ١٧.٢ ٣١.٢ ٤٧.٣    

 - ٧ ١٣ ٣٦ ٣٧ ك
 التسامح ٥

% ٧.٥ ١٤.٠ ٣٨.٧ ٣٩.٨ - 
٨ ٠.٩١ ٤.١١ 

 - ٥ ١٨ ٣٦ ٣٤ ك
 الصرب ١٠

% ٥.٤ ١٩.٤ ٣٨.٧ ٣٦.٦ - 
٩ ٠.٨٨ ٤.٠٦ 

 ١ ٧ ٢١ ٣٤ ٣٠ ك
 احلياء ٩

% ١.١ ٧.٥ ٢٢.٦ ٣٦.٦ ٣٢.٣ 
١٠ ٠.٩٧ ٣.٩١ 

 ٤ ٧ ١٦ ٤٤ ٢٢ ك
 الكرم ١٥

% ٤.٣ ٧.٥ ١٧.٢ ٤٧.٣ ٢٣.٧ 
١١ ١.٠٣ ٣.٧٨ 

 ٢ ١٢ ١٩ ٣١ ٢٩ ك
 التواضع ٧

% ٢.٢ ١٢.٩ ٢٠.٤ ٣٣.٣ ٣١.٢ 
١٢ ١.٠٩ ٣.٧٨ 

 ١ ٧ ٢٩ ٣٠ ٢٦ ك
 الوفاء ١٧

% ١.١ ٧.٥ ٣١.٢ ٣٢.٣ ٢٨.٠ 
١٣ ٠.٩٨ ٣.٧٨ 

 ٢ ١٢ ٢٨ ٢٧ ٢٤ ك
 اإليثار ٣

% ٢.٢ ١٢.٩ ٣٠.١ ٢٩.٠ ٢٥.٨ 
١٤ ١.٠٧ ٣.٦٣ 

 ٣ ١٤ ٢٣ ٢٩ ٢٤ ك
٨ 

حسن 

 ٣.٢ ١٥.١ ٢٤.٧ ٣١.٢ ٢٥.٨ % الظن
١٥ ١.١٢ ٣.٦١ 

  ٣  ١٩  ٢١  ٢٥  ٢٥ ك
غض   ١٤

  ٣,٢  ٢٠,٤  ٢٢,٦  ٢٦,٩  ٢٦,٩ %  البصر
١٦  ١,١٨  ٣,٥٤  

  ٦  ١٣  ٢٦  ٢٢  ٢٦ ك
  العدل  ١٣

% ٦,٥  ١٤,٠  ٢٨,٠  ٢٣,٧  ٢٨,٠  
١٧  ١,٢٢  ٣,٥٣  

 

 
  

٤,٠٦  
  

٠,٥٧  

 



   

  

- 

 :وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة وقسمها إىل ثالثة أقسام

صف األول متوسـط  بالـالقرآن الكـريم خطاب موجه لطالب حلقة حتفيظ :القسم األول

 .وفيه نموذج لإلجابة عىل االستبانة

 : بطاقة املعلومات األساسية وحتوي البطاقة عىلالقسم الثاين

 . اسم املسجد واحليً: أوال

 . املرحلة الدراسية للتأكد من أن االستبانة مل توزع خارج الصف األول متوسط:ً ثانيا

قبـل رابـع (  وفيـه مخـس خيـاراتالكـريمالقـرآن  متى التحق الطالب بحلقـة حتفـيظ :ًثالثا

 )   يف أول متوسط- قبل  أول متوسط- قبل سادس ابتدائي- قبل خامس  ابتدائي-ابتدائي

 . التقدير الدرايس العام للطالب يف الصف السادس االبتدائي:ًرابعا

ــدرايس :ًخامــسا  التقــدير الــدرايس العــام للطــالب يف الــصف األول متوســط الفــصل ال

 .األول

 :م الثالث مقياس القيم اخلمسالقس

وقسمه الباحث إىل مخسة حمـاور لكـل قيمـة خـصص الباحـث حمـور فكـان املحـور األول 

يقيس قيمة الصدق، واملحـور الثـاين يقـيس قيمـة بـر الوالـدين، واملحـور الثالـث يقـيس قيمـة 

ة، وبعـد النظافة، واملحور الرابع يقيس قيمة أدب احلديث، واملحور اخلامس يقيس قيمة األمان

تصميمها التصميم األويل أخضعها الباحث للتحكيم للتأكد من صدقها وثباهتا وعرضها عىل 

 واملـرشفني الرتبـويني بـوزارة الرتبيـة أعـضاء هيئـة التـدريسجمموعة من اخلرباء الرتبويني مـن 

 يف عبـارات االسـتبانة مـن حيـث وضـوحها وعالقتهـا موالتعليم و طلب منهم إبداء مرئيا هتـ

ثـم صـمم الباحـث االسـتبانة يف صـورهتا . حور وأمهيتها وإضافة التعـديالت التـي يروهنـابامل



  

النهائية بعد أن اختار عرش عبارات لكل حمور حتى ال تكون طويلة عىل الطالب فيمل اإلجابـة 

وقــد وزع . وكــي تكــون املحــاور متكافئــة فيــصبح جممــوع عبــارات االســتبانة مخــسون عبــارة

اخلمس داخل االستبانة بدون حتديد حماورهـا حتـى ال تكـون واضـحة الباحث عبارات القيم 

 .االستبانة بصورهتا النهائية) ٤(انظر ملحق رقم . للطالب

 :وقد تم التأكد من صدق األداة وثباهتا بالطرق التالية

 : الصدق الظاهري لألداة –أ 

رضـها عـىل       للتعرف عىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس مـا وضـعت لقياسـه تـم ع

عدد من املحكمني من أعضاء هيئة التـدريس باجلامعـات واملـرشفني الرتبـويني بـوزارة الرتبيـة 

 .أسامء حمكمي االستبانة) ٣(ًحمكام انظر ملحق رقم ) ٢٩(والتعليم  وبلغ عدد املحكمني 

 : صدق االتساق الداخيل لألداة –ب 

ــداخيل ــساق ال ــدق االت ــن ص ــد م ــة ألداة      للتأك ــ الدراس ــل ق ــساب معام ــث بح ام الباح

االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الـداخيل لالسـتبانة حيـث تـم حـساب معامـل االرتبـاط بـني 

درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحـور الـذي تنتمـي إليـه العبـارة كـام 

 .وتم تقريب األرقام إىل رقمني عرشيني لالختصار) ٣٦-٣٢(توضح ذلك اجلداول 

  



   

  

 

 

    

٠.٦٩ ٢٤ **٠.٥٧ ١** 

٠.٧٠ ٢٨ **٠.٧٤ ٦** 

٠.٨٠ ٣٦ **٠.٦٨ ١١** 

٠.٧٨ ٤٠ **٠.٥٧ ١٦** 

٠.٥٣ ٥٠ **٠.٧٨ ٢٠** 

  فأقل٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** حظ يال
  

 

 

    

٠.٧٢ ٢٥ **٠.٦٣ ٢** 

٠.٦٦ ٢٩ **٠.٧٥ ٧** 

٠.٥٦ ٣٣ **٠.٧٤ ١٢** 

٠.٧٤ ٣٧ **٠.٧٦ ١٧** 

٠.٥٧ ٤٥ **٠.٥٦ ٢١** 

  فأقل٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 



  

 

 

    

٠.٥٣ ٢٦ **٠.٥٨ ٣** 

٠.٦٨ ٣٠ **٠.٥٨ ٨** 

٠.٦٣ ٣٤ **٠.٧٣ ١٣** 

٠.٥٨ ٤٢ **٠.٥٤ ١٨** 

٠.٥٤ ٤٩ **٠.٥٧ ٢٢** 

  فأقل٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
  

 

 

 

    

٠.٦٣ ٣٥ **٠.٦٩ ٤** 

    ٠.٨٢ ٣٨ **٠.٦٩ ٩** 

٠.٨١ ٤٣ **٠.٥٩ ١٤** 

٠.٥٩ ٤٧ **٠.٦٩ ٢٧** 

٠.٥٣ ٤٨ **٠.٥٢ ٣١** 

  فأقل٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 



   

  

 

 

    

٠.٥٠ ٣٢ **٠.٥٣ ٥** 

٠.٥٨ ٣٩ **٠.٨٠ ١٠** 

٠.٦٨ ٤١ **٠.٥٥ ١٥** 

٠.٧٦ ٤٤ **٠.٦١ ١٩** 

٠.٥٤ ٤٩ **٠.٦٨ ٢٣** 

  فأقل٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
  

 كل عبارة من العبـارات مـع حمورهـا أن قيم معامل ارتباط) ٣٦-٣٢(يتضح من اجلداول 

فأقــل ممــا يــشري إىل أن مجيــع عبــارات ) ٠.٠١(ًموجبــة ودالــة إحــصائيا عنــد مــستوى الداللــة 

االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ألنه كلام ابتعدت درجة معامل االرتباط عـن الـصفر دل 

 أداة الدراسـة ، وعليـه هذا عىل وجود عالقة ، ويؤكد قوة االرتباط الداخيل بني مجيـع عبـارات

 .فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق امليداين

 : ثبات أداة الدراسة- ج

) ألفـــا كرونبـــاخمعادلـــة (اســـتخدم الباحـــث ) االســـتبانة( أداة الدراســـة تلقيـــاس ثبـــا

)Cronbach's Alpha (α)  (ا اجلـدول  والنتـائج يوضـحه،للتأكد من ثبـات أداة الدراسـة

 ):٣٧(رقم 



  

 

 

    

 ٢ ٠.٨٧ ١٠ الصدق

 ١ ٠.٩١ ١٠ بر الوالدين

 ٣ ٠.٨٦ ١٠ النظافة

 ٥ ٠.٨٥ ١٠ أدب احلديث

 ٣ ٠.٨٦ ١٠ األمانة

 - ٠.٩١ ٥٠ الثبات العام

ممـا يـدل ) ٠.٩١(ثبات لألداة عـايل حيـث بلـغ أن معامل ال) ٣٧(يتضح من اجلدول رقم 

 .عىل متتع األداة بثبات عال وصالحيتها للتطبيق امليداين

 
 : طريقة مجع املعلومات-١

مجع الباحث االستبانات بنفسه واستعان بفريق عمل تم تدريبهم عىل طريقة اإلجابـة عـن 

 ،ًأثنـاء توزيـع االسـتبانة ضـامنا لوصـوهلااالستبانة وأجاب عن استفـساراهتم وتواصـل معهـم 

إمـا ألن املجيـب مـن غـري طـالب ) ٥٤( واستبعد االستبانات غري الصاحلة للدراسـة وعـددها

 أول متوسـط أو لعــدم جديــة املجيـب وعــدم إكــامل الطالــب اإلجابـة عــىل عبــارات االســتبانة

 .كاملة

) spss(اآليل يف برنـامج ً، ومعاجلتهـا إحـصائيا باحلاسـب وبعد ذلك تم  إدخال البيانـات

 .ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج



   

  

 : أساليب املعاجلة اإلحصائية- ٢

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التـي تـم مجعهـا، فقـد تـم اسـتخدام العديـد مـن 

 Statisticalاألساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحـصائية للعلـوم االجتامعيـة 

Package for Social Sciences والتي يرمز هلا اختصارا بالرمز  ً)SPSS( وفـيام يـيل ،

 :جمموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباحث باستخدامها

  تم ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس

ـــا (اخلـــاميس ـــدنيا والعلي ـــم حـــساب املـــدى لدراســـةخدم يف ااملـــست) احلـــدود ال               ، ت

ــة )٤=١-٥( ــول اخللي ــىل ط ــصول ع ــاس للح ــا  املقي ــدد خالي ــىل ع ــسيمه ع ــم تق ، ث

ــذه ا)  ٠.٨٠= ٤/٥ (الــصحيح أي ــم إضــافة ه ــك ت ــة يف بعــد ذل لقيمــة إىل أقــل قيم

وذلك لتحديـد احلـد األعـىل هلـذه ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(املقياس 

 :صبح طول اخلاليا كام يأيتوهكذا أاخللية، 

  نحو كل عبارة) غري موافق ( يمثل ١.٨٠ إىل ١من. 

  نحو كل عبارة) ًقليال ( يمثل ٢.٦٠ وحتى ١.٨١من. 

  نحو كل عبارة) ًأحيانا ( يمثل ٣.٤٠ وحتى ٢.٦١من. 

  نحو كل عبارة) موافق( يمثل ٤.٢٠ وحتى ٣.٤١من. 

  ل عبارةنحو ك) ًموافق متاما ( يمثل ٥.٠٠ وحتى ٤.٢١من. 

  تم حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف عىل خصائص عينة الدراسة

 .وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات أداة الدراسة



  

  ر«معامــل ارتبــاط بريســون«) Pearson Correlation Coefficient  ( بــني

 اق الـداخيلدرجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، وذلـك لتقـدير االتـس

 ).الصدق البنائي(ألداة الدراسة 

  معامل  ألفا كرونباخ»Alpha Cronbach«؛ لقياس ثبات أداة الدراسة. 

  املتوسط احلسايب»Mean« وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسـتجابات أفـراد 

 يف عينة الدراسة عىل كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسـية، مـع العلـم بأنـه يفيـد

 .ترتيب املحاور حسب أعىل متوسط موزون مرجح

  املـرجح(املتوسـط احلـسايب املـوزون (»Weighted Mean« وذلـك ملعرفـة مـدى  

متوسـط متوسـطات (ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن املحـاور الرئيـسة 

 .يب، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعىل متوسط حسا)العبارات

  تم اسـتخدام االنحـراف املعيـاري«Standard Deviation» للتعـرف عـىل مـدى 

انحراف استجابات أفراد عينة الدراسـة لكـل عبـارة مـن عبـارات متغـريات الدراسـة، ولكـل 

كام أن االنحـراف املعيـاري يوضـح التـشتت . حمور من املحاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب

ة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة، إىل جانــب يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســ

املحاور الرئيسية، فكلام اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االسـتجابات وانخفـض تـشتتها بـني 

إذا كـان االنحـراف املعيـاري أقـل مـن الواحـد الـصحيح فيعنـي تركـز االسـتجابات (املقياس 

حيح ، أو أعـىل فيعنـي عـدم تركـز وعـدم تـشتتها، أمـا إذا كـان االنحـراف املعيـاري واحـد صـ

ً، علام بأنه يفيـد يف ترتيـب العبـارات حـسب املتوسـط احلـسايب لـصالح )االستجابات وتشتتها

 .أقل تشتت عند تساوي املتوسط املرجح



   

  

 



  
  
  

 

 
  
  

 

 

  
  
  
  
  



   

  



  

 

 
  

قرآن الكريم هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ ال

 ، النظافـة، بـر الوالـدين،الصدق( القيم اخللقية ، التحصيل الدرايس:ببعض املتغريات الرتبوية

وسـعت الدراسـة لتحقيـق أهـدافها مـن خـالل اإلجابـة عـىل التـساؤل )  األمانة،أدب احلديث

 :الرئييس

ــة ــريات الرتبوي ــبعض املتغ ــريم ب ــرآن الك ــيظ الق ــة حتف ــب بحلق ــاق الطال ــة التح ــا عالق  م

 ؟»)الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة(التحصيل الدرايس، القيم اخللقية «

 :ولإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من اإلجابة عىل األسئلة املتفرعة عنه وهي

 ما عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بالتحصيل الدرايس العام؟: ١س

 ؟لصدق لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريمما مدى توفر قيمة ا: ٢س

مــا مــدى تــوفر قيمــة بــر الوالــدين لــدى الطــالب امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ القــرآن : ٣س

 ؟الكريم

 ؟ما مدى توفر قيمة النظافة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم: ٤س

لتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن ما مـدى تـوفر قيمـة أدب احلـديث لـدى الطـالب امل: ٥س

 ؟الكريم

 ؟ما مدى توفر قيمة األمانة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم: ٦س

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف توفر القـيم اخللقيـة: ٧س

 ؟تحاقهم باختالف صف ال»الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة«



   

  

 ،وفيام ييل عرض تفصييل لنتائج الدراسة التي تـم التوصـل إليهـا يف ضـوء أسـئلة الدراسـة

 :وأهدافها مع تفسري النتائج

- 

تقوم هذه الدراسة عىل متغري مستقل واحد يتعلق بالصف الذي تـم فيـه االلتحـاق بحلقـة 

  :ريمحتفيظ القرآن الك

 

 

 

   

 ٤٧.٠ ٣٩٩ قبل صف رابع ابتدائي

 ١٢.٧ ١٠٨ قبل صف خامس ابتدائي

 ١٢.١ ١٠٣ قبل صف سادس ابتدائي

 ١١.٧ ٩٩ قبل صف أول متوسط

 ١٦.٤ ١٣٩ توسطيف صف أول م

 %١٠٠ ٨٤٨ املجموع

  
مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نــسبته  ) ٣٩٩(أن ) ٣٨(يتــضح مــن اجلــدول رقــم 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة التحقوا بحلقة حتفيظ القرآن الكريم قبل الـصف الرابـع % ٤٧.٠

منهم يمثلون ما نـسبته )  ١٣٩(االبتدائي وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، يف حني أن 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة التحقوا بحلقة حتفـيظ القـرآن الكـريم يف الـصف األول % ١٦.٤



  

من إمجايل أفراد عينة الدراسة التحقوا % ١٢.٧منهم يمثلون ما نسبته  ) ١٠٨( مقابل ،املتوسط

مـنهم يمثلـون مـا )  ١٠٣( بيـنام ،بحلقة حتفيظ القرآن الكريم قبـل الـصف اخلـامس االبتـدائي

من إمجايل أفراد عينة الدراسة التحقوا بحلقة حتفيظ القرآن الكريم قبـل الـصف % ١٢.١نسبته 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة % ١١.٧منهم يمثلون مـا نـسبته  ) ٩٩( و ،السادس االبتدائي

 .التحقوا بحلقة حتفيظ القرآن الكريم قبل الصف األول املتوسط

- 

 مـا العالقـة بـني التحـاق الطالــب بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم والتقــدير :الـسؤال األول

 الدرايس العام؟

للتعرف عىل عالقـة التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم بالتحـصيل الـدرايس 

السادس االبتـدائي، العام تم حساب التكرارات والنسب املئوية لتقديرات الطالب يف الصف 

أي بعــد مــيض فــصل درايس أو أكثــر مــن . و الــصف األول املتوســط الفــصل الــدرايس األول

 ):٤٠(و)٣٩(وجاءت النتائج كام توضحها اجلداول . التحاقهم بحلقة حتفيظ القرآن الكريم

 

  

   

 ٥٩.٨ ٥٠٧ ممتاز

 ٣١.٦ ٢٦٨ ًجيد جدا

 ٧.٩ ٦٧ جيد

 ٠.٦ ٥ مقبول

  ٠.١  ١ ضعيف

 %١٠٠ ٨٤٨ املجموع



   

  

  

مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نــسبته  ) ٥٠٧(أن ) ٣٩(يتــضح مــن اجلــدول رقــم 

ممتـاز وهـم الفئـة من إمجايل أفراد عينة الدراسة تقديرهم يف الصف السادس االبتدائي % ٥٩.٨

مـن إمجـايل % ٣١.٦منهم يمثلـون مـا نـسبته ) ٢٦٨(األكثر من أفراد عينة الدراسة، يف حني أن 

ًأفراد عينة الدراسة تقديرهم يف الصف السادس االبتدائي جيـد جـدا  وهـذا يعنـي أن مانـسبته 

نـسبته مـنهم يمثلـون مـا ) ٦٧(من أفراد عينـة الدراسـة تقـديراهتم مرتفعـة، مقابـل %) ٩١.٤(

مـنهم ) ٥( و،من إمجايل أفراد عينة الدراسة تقديرهم يف الصف السادس االبتدائي جيـد% ٧.٩

من إمجايل أفراد عينة الدراسة تقـديرهم يف الـصف الـسادس االبتـدائي % ٠.٦يمثلون ما نسبته 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة تقـديره يف الـصف % ٠.١منهم يمثل مـا نـسبته ) ١( و،مقبول

 .س االبتدائي ضعيفالساد

هذا بالنسبة لتقديرات الطـالب يف الـصف الـسادس االبتـدائي أمـا تقـديرات الطـالب يف 

أي بعــد مــيض فــصل درايس أو أكثــر مــن ) الفــصل الــدرايس األول(الــصف األول املتوســط 

 ):   ٤٠(التحاقهم بحلقة حتفيظ القرآن الكريم فيوضحها جدول رقم 
)( 

 

 

   

 ٧٣.٦ ٦٢٤ ممتاز

 ٢٤.٣ ٢٠٦ ًجيد جدا

 ١.٩ ١٦ جيد

 ٠.١ ١ مقبول

  ٠.١  ١ ضعيف

 %١٠٠ ٨٤٨ املجموع



  
  

ــسب) ٦٢٤(أن ) ٤٠(يتــضح مــن اجلــدول رقــم  ته مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا ن

من إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة تقـديرهم يف الفـصل الـدرايس األول بالـصف األول % ٧٣.٦

مـنهم يمثلـون مـا ) ٢٠٦(املتوسط ممتاز وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسـة، يف حـني أن 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة تقـديرهم يف الفـصل الـدرايس األول بالـصف % ٢٤.٣نسبته 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة % ١.٩مـنهم يمثلـون مـا نـسبته ) ١٦( مقابل ،ًط جيد جدااألول املتوس

مـنهم يمثـل ) ١( و،الدراسة تقديرهم يف الفصل الدرايس األول بالصف األول املتوسط جيـد

من إمجايل أفراد عينة الدراسة تقديره يف الفصل الدرايس األول بالصف األول % ٠.١ما نسبته 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة تقـديره يف % ٠.١هم يمثل ما نـسبته من) ١( و،املتوسط مقبول

 . الفصل الدرايس األول بالصف األول املتوسط ضعيف

وعليه يتضح ارتفاع التحصيل الدرايس للطالب كلام طالت مدة التحـاقهم بحلقـة حتفـيظ 

فعـة وهـذا مـن أفـراد عينـة الدراسـة تقـديراهتم مرت%) ٩٧.٩(القرآن الكريم حيث أن مانسبته 

كام انخفضت نسبة الطالب احلاصلني عـىل %) ٦.٣(يعني ارتفاع التقدير العام للطالب بنسبة 

 %).٠.٥(أي بنسبة ارتفاع %) ٠.١(إىل %) ٠.٦(تقدير مقبول من 

وهذا يدل عىل وجود فـروق يف التحـصيل الـدرايس للطـالب بـاختالف صـف التحـاقهم 

فـيظ القـرآن الكـريم، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع لصالح الطالب األسبق يف االلتحاق بحلقـة حت

والتي بينت أن هناك فروق يف التحصيل العلمي العام بني امللتحقـني ) هـ١٤٢٥(دراسة العامر

 .بحلقة حتفيظ القرآن الكريم وغري امللتحقني هبا لصالح امللتحقني

 القـرآن ما مدى توفر قيمة الصدق لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ :السؤال الثاين

 ؟الكريم



   

  

 مدى توفر قيمة الصدق لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكـريمللتعرف عىل 

تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافـات املعياريـة والرتـب 

طــالب الــصف األول املتوســط امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ (الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 

 :)٤١(عىل فقرات حمور الصدق وجاءت النتائج كام يبينها اجلدول رقم ) آن الكريمالقر

 

 
 

 

 

   

 
 

 


 
   



 



 



 
 

 ٦ ٣ ٣٣ ١٥٦ ٦٥٠ ك

٦ 

إذا طلبت مني 

ــشهادة فــال  ال

 أقول إال احلق
% ٠.٧ ٠.٤ ٣.٩ ١٨.٤ ٧٦.٧ 

١ ٠.٦٣ ٤.٧٠ 

 ٢١ ٣٢ ١٠٢ ٢٠٧ ٤٨٦ ك

٣٦ 

ــــن  ــــد ع أبتع

خمالطـــة مـــن 

ــى  ــذب حت يك

ال يـــؤثر عـــىل 

 سلوكي

% ٢.٥ ٣.٨ ١٢.٠ ٢٤.٤ ٥٧.٣ 
٢ ٠.٩٩ ٤.٣٠ 

 ١ ٦ ١٧٤ ٣٠٠ ٣٦٧ ك

١ 

ــىل  ــرص ع أح

أن تكــــــــون 

أقوايل مطابقـة 

 ألفعايل

% ٠.١ ٠.٧ ٢٠.٥ ٣٥.٤ ٤٣.٣ 
٣ ٠.٨٠ ٤.٢١ 

 ١٥ ٢٧ ١٤٥ ٢٤٣ ٤١٨ ك

١١ 

ـــول  ـــزم بق الت

احلقيقــة ولــو 

كانت مزعجة 

 ألصدقائي

% ١.٨ ٣.٢ ١٧.١ ٢٨.٧ ٤٩.٣ 
٤ ٠.٩٥ ٤.٢١ 



  

   

 
 

 


 
   



 



 



 
 

 ٥٦ ٤٥ ١١٥ ٢٠٠ ٤٣٢ ك

٤٠ 

أجتنــب مــدح 

ـــام ـــديقي ب  ص

 ليس فيه
% ٦.٦ ٥.٣ ١٣.٦ ٢٣.٦ ٥٠.٩ 

٥ ١.٢٠ ٤.٠٧ 

 ٦١ ٢٨ ١٣١ ٢٠٠ ٤٢٨ ك
٥٠ 

أقر باألخطـاء 

 ٧.٢ ٣.٣ ١٥.٤ ٢٣.٦ ٥٠.٥ % التي أرتكبها
٦ ١.٢٠ ٤.٠٧ 

 ٣٣ ٣٥ ١٩٤ ٣٤٥ ٣٤١ ك

٢٨ 

أجتنـــــــــــب 

الكــــــذب إذا 

ســـألني أحـــد 

ـــــــــــــر  يف أم

 حيرجني

% ٣.٩ ٤.١ ٢٢.٩ ٢٨.٩ ٤٠.٢ 
٧ ١.٠٧ ٣.٩٧ 

    ٢٦ ٦١ ١٧١ ٢٥٤ ٣٣٦ ك

١٦ 

أجتنـــــــــــب 

ــن  ــديث ع احل

معلومات غري 

ــــن  ــــد م متأك

 صحتها

% ٨ ١.٠٨ ٣.٩٦ ٣.١ ٧.٢ ٢٠.٢ ٣٠.٠ ٣٩.٦ 

 ٢٩ ٧٣ ٢١٩ ٢٤٦ ٢٨١ ك
٢٠ 

ال أكذب ولو 

 ٣.٤ ٨.٦ ٢٥.٨ ٢٩.٠ ٣٣.١ % ًكنت مازحا
٩ ١.١٠ ٣.٨٠ 

 ٨٨ ٨٦ ٢٠١ ١٩٢ ٢٨١ ك

٢٤ 

أجتنـــــــــــب 

ــــــديث يف  احل

طرف ونكـت 

 غري صحيحة

% ١٠.٤ ١٠.١ ٢٣.٧ ٢٢.٦ ٣٣.١ 
١٠ ١.٣٢ ٣.٥٨ 

 

 

 

٠.٦١ ٤.٠٨ 

 

 



   

  

يتـضح أن قيمـة الـصدق متـوفرة لـدى ) ٤١(من خالل النتائج املوضحة يف اجلـدول رقـم 

أفراد عينة الدراسة فهم موافقون عىل أهنم يامرسون الصدق حيث بلغ متوسط مـوافقتهم عـىل 

وهو متوسط يقـع يف الفئـة الرابعـة مـن فئـات مقيـاس ليكـرت ) ٥ من ٤.٠٨( الصدق ممارسة

اخلاميس وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق عىل أداة الدراسة مما يبني أن أفراد عينـة الدراسـة 

موافقون عىل أهنم يامرسون الصدق األمـر الـذي يـشري إىل التـأثري اإلجيـايب اللتحـاق الطـالب 

القرآن الكريم يف إكساهبم قيمة الصدق وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطـاين بحلقة حتفيظ 

والتي بينت وجود عالقة قوية بني حفظ القرآن الكريم وبني االمتناع عن معـاودة ) هـ١٤٢٠(

والتي بينت أن مجيـع أفـراد عينـة ) هـ١٤٢٢(اجلريمة كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة املحارب 

 حتسن سلوكهن الـديني بعـد احلفـظ بيـنام ختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة الدراسة اتفقن عىل

) بنـني وبنـات( والتي بينت عدم وجود عالقة ارتباطية بني حفـظ النـوعني) هـ١٤٢١(الطيب 

ــدي  ــة الغام ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــف ه ــام ختتل ــة ك ــالقيم التعبدي ــسكهم ب ــريم ومت ــرآن الك للق

صائية دالـة بـني حفـظ القـرآن الكـريم ونمـو والتي بينـت عـدم وجـود عالقـة إحـ) هـ١٤٢١(

 .احلكم اخللقي

ًكام يتضح من خالل النتائج أن هناك تفاوتا يف ممارسة الطالب للـصدق ممـا يبـني أن هنـاك 

ًتفاوتـا يف التـأثري اإلجيــايب اللتحـاق الطــالب بحلقـة حتفــيظ القـرآن الكــريم يف إكـساهبم قيمــة 

 عىل ممارسـتهم للـصدق مـا بـني مـوافقتهم الصدق حيث تراوحت متوسطات موافقة الطالب

ًمتاما عىل ممارسة الصدق يف بعض اجلوانب وموافقتهم فقـط عـىل ممارسـة الـصدق يف جوانـب 

وهــي متوســطات  ) ٤.٧٠ إىل ٣.٥٨(أخــرى حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم مــا بــني 

ان تـشريان إىل ترتاوح ما بني الفئتني الرابعة واخلامسة من فئات مقياس ليكرت اخلـاميس واللتـ

عـىل أداة الدراسـة حيـث يتـضح مـن النتـائج أن أفـراد عينـة الدراسـة ) ًموافق متامـا / موافق (



  

 ،١ ،٣٦ ،٦(ًمتاما عىل ممارستهم للـصدق يف أربعـة جوانـب تتمثـل يف الفقـرات رقـم  موافقون

ًوالتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما وهي ك) ١١  :التايلً

 باملرتبـة »إذا طلبت منـي الـشهادة فـال أقـول إال احلـق«وهي  ) ٦(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥ من ٤.٧٠(ًاألوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

أبتعـد عـن خمالطـة مـن يكـذب حتـى ال يـؤثر عـىل «وهـي  ) ٣٦(جاءت الفقرة رقـم  )٢

             ًافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا متامــا بمتوســط  باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث مو»ســلوكي

 ).٥ من٤.٣٠(

 باملرتبـة »أحرص عىل أن تكون أقوايل مطابقة ألفعـايل«وهي  ) ١(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥من٤.٢١(ًالثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 »قيقة ولو كانت مزعجـة ألصـدقائيالتزم بقول احل«وهي  ) ١١(جاءت الفقرة رقم  )٤

 ).٥ من ٤.٢١(ًباملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

    كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسـة موافقـون عـىل ممارسـتهم للـصدق يف سـتة 

ًا تنازليــا حــسب والتــي تــم ترتيبهــ ) ٢٤ ،٢٠ ،١٦ ،٢٨ ،٥٠ ،٤٠(جوانــب يف الفقــرات رقــم 

 :موافقة أفراد عينة الدراسة عليها وهي كالتايل

 باملرتبـة األوىل »أجتنب مدح صـديقي بـام لـيس فيـه«وهي  ) ٤٠(جاءت الفقرة رقم  )١

  ).٥ من ٤.٠٧(من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

لثانية من حيث  باملرتبة ا»أقر باألخطاء التي أرتكبها«وهي  ) ٥٠(جاءت الفقرة رقم  )٢

  ).٥ من ٤.٠٧(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 »أجتنـب الكـذب إذا سـألني أحـد يف أمـر حيرجنـي«وهـي  ) ٢٨(جاءت الفقرة رقم  )٣

  ).٥ من ٣.٩٧(باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 



   

  

علومــات غـري متأكـد مــن أجتنـب احلـديث عـن م«وهــي  ) ١٦(جـاءت الفقـرة رقـم  )٤

 ).٥من ٣.٩٦( باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط »صحتها

 باملرتبـة اخلامـسة مـن »ًال أكـذب ولـو كنـت مازحـا«وهي  ) ٢٠(جاءت الفقرة رقم  )٥

  ).٥ من ٣.٨٠(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 »أجتنـب احلـديث يف طـرف ونكـت غـري صـحيحة«وهـي  ) ٢٤(جاءت الفقرة رقم  )٦

 ).٥ من ٣.٥٨(باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

ما مدى تـوفر قيمـة بـر الوالـدين لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ  :السؤال الثالث

 ؟القرآن الكريم

تحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن مدى توفر قيمـة برالوالـدين لـدى الطـالب امللللتعرف عىل 

 تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة الكريم

طـالب الـصف األول املتوسـط امللتحقـني بحلقـة ( والرتب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة

 :)٤٢( اجلدول الوالدين وجاءت النتائج كام يبينها عىل فقرات حمور بر )حتفيظ القرآن الكريم

 
 

 

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

أحرص على الدعاء      ٤٥  ٤  ١٢  ٣٩  ١٣٤  ٦٥٩  ك
  ٠,٥  ١,٤  ٤,٦  ١٥,٨  ٧٧,٧  %  لوالدي

١  ٠,٦٧  ٤,٦٩  

أبتعد عن رفع صويت      ٧  ٩  ١٣  ٤٣  ١٠٦  ٦٧٧  ك
  ١,١  ١,٥  ٥,١  ١٢,٥  ٧٩,٨  %  على أحد والداي

٢  ٠,٧٣  ٤,٦٩  

  ٢٢  ٧  ٣٣  ١١٤  ٦٧٢  ك
١٢  

أنفذ ما يطلبه مـين     
والداي من أوامر يف    

  ٢,٦  ٠,٨  ٣,٩  ١٣,٤  ٧٩,٢  %  غري معصية اهللا
٣  ٠,٨١  ٤,٦٦  



  

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

) أف(أبتعد عن قول      ٢  ٢٥  ٢٢  ٤٨  ٩٨  ٦٥٥  ك
  ٢,٦  ٢,٦  ٥,٧  ١١,٦  ٧٧,٢  %  ألحد والداي

٤  ٠,٩٣  ٤,٥٨  

  ١٨  ٢٢  ٦١  ١٤٨  ٥٩٩  ك
٢٩  

ال أبدأ بالطعام قبـل     
والداي إذا كنا على    

  ٢,١  ٢,٦  ٧,٢  ١٧,٥  ٧٠,٦  %  سفرة واحدة
٥  ٠,٩٠  ٤,٥٢  

  ٩  ٣٣  ٨١  ١٣٦  ٥٨٩  ك
٣٣  

ال أدخل املرتل قبـل     
والداي إذا وقفنا أمام    

  ١,١  ٣,٩  ٩,٦  ١٦,٠  ٦٩,٥  %  الباب سوياً
٦  ٠,٩٠  ٤,٤٩  

  ٧  ٢٨  ١٠١  ١٣٩  ٥٧٣  ك
٢١  

أستأذن مـن أحـد     
ــداي إذا أردت  وال

  ٠,٨  ٣,٣  ١١,٩  ١٦,٤  ٦٧,٦  %  اخلروج من املرتل
٧  ٠,٨٩  ٤,٤٧  

  ١٤  ٢٤  ٨٤  ١٦٧  ٥٥٩  ك

٣٧  

إذا أردت من أحـد     
اي شيئاً فإين أبدأ    والد
وما ) لو مسحت (بـ

  شاها
%  ١,٧  ٢,٨  ٩,٩  ١٩,٧  ٦٥,٩  

٨  ٠,٩٠  ٤,٤٥  

أقبل رأس والـداي      ٢٥  ٢٤  ٤٩  ١٣٨  ١٤٠  ٤٩٧  ك
  ٢,٨  ٥,٨  ١٦,٣  ١٦,٥  ٥٨,٦  %  كل يوم

٩  ١,٠٩  ٤,٢٢  

 ٥٩ ٧٨ ١٩٨ ١٩٢ ٣٢١ ك

١٧ 

ـــاح  ـــب اإلحل أجتن

ــــداي يف  ــــىل وال ع

 طلب حاجايت
% ٧.٠ ٩.٢ ٢٣.٣ ٢٢.٦ ٣٧.٩ 

١٠ ١.٢٤ ٣.٧٥ 

   

  
يتضح أن قيمة بر الوالدين متوفرة لـدى ) ٤٢(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 

أفراد عينة الدراسة فهـم موافقـون عـىل أهنـم يامرسـون قيمـة بـر الوالـدين حيـث بلـغ متوسـط 

وهو متوسط يقع يف الفئـة الرابعـة مـن فئـات مقيـاس ) ٥ من٤.٠٩(موافقتهم عىل بر والدهيم 



   

  

ليكرت اخلاميس وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق عىل أداة الدراسة مما يبـني أن أفـراد عينـة 

الدراسة موافقون عىل أهنم يامرسون قيمـة بـر الوالـدين األمـر الـذي يـشري إىل التـأثري اإلجيـايب 

القــرآن الكــريم يف إكـساهبم قيمــة بــر الوالـدين وتتفــق هــذه اللتحـاق الطــالب بحلقــة حتفـيظ 

والتـي بينـت وجـود عالقـة قويـة بـني حفـظ القـرآن ) هــ١٤٢٠(النتيجة مع دراسة القحطـاين 

ــارب  ــع دراســة املح ــذه النتيجــة م ــام تتفــق ه ــاودة اجلريمــة ك ــاع عــن مع الكــريم وبــني االمتن

قـن عـىل حتـسن سـلوكهن الـديني بعـد والتي بينت أن مجيع أفراد عينة الدراسة اتف) هـ١٤٢٢(

والتي بينـت عـدم وجـود عالقـة ) هـ١٤٢١(احلفظ بينام ختتلف هذه النتيجة مع دراسة الطيب 

للقرآن الكريم ومتسكهم بالقيم التعبدية كـام ختتلـف ) بنني وبنات (ارتباطية بني حفظ النوعني

قة إحصائية دالـة بـني والتي بينت عدم وجود عال) هـ١٤٢١(هذه النتيجة مع دراسة الغامدي 

 .حفظ القرآن الكريم ونمو احلكم اخللقي

ًكام يتضح من خالل النتائج أن هناك تفاوتا يف ممارسـة الطـالب لـرب الوالـدين ممـا يبـني أن 

ًهناك تفاوتا يف التأثري اإلجيايب اللتحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يف إكـساهبم قيمـة 

وسـطات موافقـة الطالـب عـىل ممارسـتهم لـرب الوالـدين مـا بـني بر الوالدين حيث تراوحت مت

ًموافقتهم متاما عىل ممارسـة بـر الوالـدين يف بعـض اجلوانـب ومـوافقتهم فقـط عـىل ممارسـة بـر 

) ٤.٦٩ إىل ٣.٧٥(الوالدين يف جوانب أخرى حيث تراوحـت متوسـطات مـوافقتهم مـا بـني 

مـسة مـن فئـات مقيـاس ليكـرت اخلـاميس وهي متوسطات ترتاوح ما بني الفئتني الرابعة واخلا

عىل أداة الدراسة حيث يتضح من النتائج أن أفـراد ) ًموافق متاما / موافق (واللتان تشريان إىل 

ًعينة الدراسة موافقون متاما عىل ممارسـتهم بـر الوالـدين يف تـسعة جوانـب تتمثـل يف الفقـرات 

ًيبها تنازليا حسب موافقـة أفـراد والتي تم ترت) ٢٥ ،٣٧ ،٢١ ،٣٣ ،٢٩ ،٢ ،١٢ ،٧ ،٤٥(رقم 

 :ًعينة الدراسة عليها متاما  وهي كالتايل



  

 باملرتبـة األوىل مـن »أحـرص عـىل الـدعاء لوالـدي«وهـي  ) ٤٥(جاءت الفقرة رقـم  )١

 ).٥ من ٤.٦٩(ًحيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 باملرتبة الثانية »والدايأبتعد عن رفع صويت عيل أحد «وهي  ) ٧(جاءت الفقرة رقم  )٢

 ).٥ من ٤.٦٩(ًمن حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

أنفذ ما يطلبه مني والداي من أوامر يف غـري معـصية «وهي  ) ١٢(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥ من ٤.٦٦(ً باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط »اهللا

 باملرتبـة الرابعـة »ألحـد والـداي) أف(أبتعد عن قول «وهي  ) ٢(ءت الفقرة رقم جا )٤

 ).٥ من ٤.٥٨(ًمن حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

ال أبــدأ بالطعــام قبــل والــداي إذا كنــا عــىل ســفرة «وهــي  ) ٢٩(جـاءت الفقــرة رقــم  )٥

ــدة ــ»واح ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــسة م ــة اخلام ــط  باملرتب ــا بمتوس ــا متام ــة عليه         ًة الدراس

 ).٥ من ٤.٥٢(

ال أدخل املنـزل قبـل والـداي إذا وقفنـا أمـام البـاب «وهي  ) ٣٣(جاءت الفقرة رقم  )٦

           ً باملرتبــة الــسادسة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا متامــا بمتوســط «ًســويا

 ).٥ من ٤.٤٩(

أذن مـن أحـد والـداي إذا أردت اخلـروج مـن أسـت«وهـي  ) ٢١(جاءت الفقـرة رقـم  )٧

            ً باملرتبــة الــسابعة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا متامــا بمتوســط »املنــزل

 ).٥ من ٤.٤٧(

لـو (ًإذا أردت مـن أحـد والـداي شـيئا فـإين أبـدأ بــ«وهـي  ) ٣٧(جاءت الفقرة رقـم  )٨

ًافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا متامــا  باملرتبــة الثامنــة مــن حيــث مو»ومــا شــاهبها) ســمحت

 ).٥ من ٤.٤٥(بمتوسط 



   

  

 باملرتبـة التاسـعة مـن »أقبـل رأس والـداي كـل يـوم«وهي  ) ٢٥(جاءت الفقرة رقم  )٩

 ).٥ من ٤.٢٢(ًحيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 الوالدين يف جانـب كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارستهم بر

 »أجتنـب اإلحلـاح عـىل والـداي يف طلـب حاجـايت«وهـي  ) ١٧(واحد يتمثـل يف الفقـرة رقـم 

 ).٥ من ٣.٧٥(بمتوسط 

ما مدى توفر قيمة النظافة لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن  :السؤال الرابع

 ؟الكريم

 بحلقة حتفيظ القـرآن الكـريممدى توفر قيمة النظافة لدى الطالب امللتحقني للتعرف عىل 

تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافـات املعياريـة والرتـب 

طــالب الــصف األول املتوســط امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ (الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 

 ):٤٣(م عىل فقرات حمور النظافة وجاءت النتائج كام يبينها اجلدول رق) القرآن الكريم

 
 

 

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  ٧  ١٠  ٣٤  ١٢٤  ٦٧٣  ك
٤٩  

أحرص على نظافـة    
دورات املياه بعـد    

  ٠,٨  ١,٢  ٤,٠  ١٤,٦  ٧٩,٤  %  استخدامي هلا
١  ٠,٦٨  ٤,٧١  

أحرص على نظافـة      ٣  -  ٧  ٤١  ١٨٤  ٦١٦  ك
  -  ٠,٨  ٤,٨  ٢١,٧  ٧٢,٦  %  مالبسي

٢  ٠,٦١  ٤,٦٦  

  ٢٥  ٢٥  ١١٤  ١٤١  ٥٤٣  ك
٨  

أقوم باالسـتحمام   
أكثر من مـرتني يف     

  ٢,٩  ٢,٩  ١٣,٤  ١٦,٦  ٦٤,٠  %  األسبوع
٣  ١,٠٢  ٤,٣٦  



  

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  ١٥  ٤٨  ١١١  ٢٣٣  ٤٤١  ك
١٣  

أحافظ على نظافـة    
  ١,٨  ٥,٧  ١٣,١  ٢٧,٥  ٥٢,٠  %  غرفيت

٤  ٠,٩٩  ٤,٢٢  

  ٢٦  ٥٨  ١٥٤  ٢٠٧  ٤٠٣  ك
١٨  

أرمي النفايـات يف    
  ٣,١  ٦,٨  ١٨,٢  ٢٤,٤  ٤٧,٥  %  احلاويات اخلاصة ا

٥  ١,١٠  ٤,٠٦  

  ٣٥  ٦٧  ١٢٥  ٢٠٥  ٤١٦  ك
٢٢  

 نظافـة   أحافظ على 
  ٤,١  ٧,٩  ١٤,٧  ٢٤,٢  ٤٩,١  %  كتيب املدرسية

٦  ١,١٥  ٤,٠٦  

  ٢٧  ٦٩  ١٨٧  ١٦٩  ٣٩٦  ك
٢٦  

أتعطر عندما أذهب   
  ٣,٢  ٨,١  ٢٢,١  ١٩,٩  ٤٦,٧  %  إىل املدرسة أو احللقة

٧  ١,١٤  ٣,٩٩  

  ٦٦  ٧٥  ١٦٢  ١٧٣  ٣٧٢  ك
٣٠  

أقلم أظافري مـرة    
  ٧,٨  ٨,٨  ١٩,١  ٢٠,٤  ٤٣,٩  %  كل أسبوع

٨  ١,٢٩  ٣,٨٤  

  ٧٦  ١١٦  ١٨٨  ١٦٢  ٣٠٦  ك
٣٤  

أحافظ على تنظيف   
  ٩,٠  ١٣,٧  ٢٢,٢  ١٩,١  ٣٦,١  %  أسناين قبل النوم

٩  ١,٣٣  ٣,٦٠  

  ٦٧  ١٦٦  ٢٦٣  ١١١  ٢٤١  ك
٤٢  

أحــافظ علــى  
استخدام الـسواك   

  عند كل صالة
%  ٧,٩  ١٩,٦  ٣١,٠  ١٣,١  ٢٨,٤  

١٠  ١,٢٩  ٣,٣٥  

  ٠,٦٢  ٤,١٠ املتوسط العام

  
يتـضح أن قيمـة النظافـة متـوفرة لـدى ) ٤٣(من خالل النتائج املوضـحة يف اجلـدول رقـم 

أفراد عينة الدراسة فهم موافقون عىل أهنم يامرسون قيمة النظافة حيث بلغ متوسـط مـوافقتهم 

وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئـات مقيـاس ) ٥من٤.١٠(عىل ممارستهم لقيمة النظافة 

اميس وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق عىل أداة الدراسة مما يبـني أن أفـراد عينـة ليكرت اخل

الدراسة موافقون عىل أهنـم يامرسـون النظافـة األمـر الـذي يـشري إىل التـأثري اإلجيـايب اللتحـاق 



   

  

الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يف إكساهبم قيمة النظافة وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة 

والتي بينت وجود عالقة قوية بني حفظ القـرآن الكـريم وبـني االمتنـاع ) هـ١٤٢٠(ين القحطا

والتـي بينـت أن ) هــ١٤٢٢(عن معاودة اجلريمة كام تتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة املحـارب  

مجيع أفراد عينة الدراسة اتفقن عىل حتسن سلوكهن الديني بعد احلفظ بينام ختتلف هذه النتيجة 

بنـني (والتي بينت عدم وجود عالقة ارتباطية بني حفظ النوعني) هـ١٤٢١ (مع دراسة الطيب

للقرآن الكريم ومتسكهم بالقيم التعبدية كام ختتلف هذه النتيجة مـع دراسـة الغامـدي ) وبنات 

والتي بينـت عـدم وجـود عالقـة إحـصائية دالـة بـني حفـظ القـرآن الكـريم ونمـو ) هـ١٤٢١(

 .احلكم اخللقي

ً النتائج أن هناك تفاوتا يف ممارسة الطـالب لقيمـة النظافـة ممـا يبـني أن كام يتضح من خالل

ًهناك تفاوتا يف التأثري اإلجيايب اللتحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يف إكـساهبم قيمـة 

النظافــة حيــث تراوحــت متوســطات موافقــة الطــالب عــىل ممارســتهم لقيمــة النظافــة مــا بــني 

ًرسة قيمة النظافة يف بعض اجلوانب وممارستهم أحيانـا لقيمـة النظافـة يف ًموافقتهم متاما عىل مما

ــني  ــا ب ــوافقتهم م ــطات م ــت متوس ــث تراوح ــرى حي ــب أخ وهــي ) ٤.٧١ إىل ٣.٣٥(جوان

متوسطات ترتاوح ما بني الفئتني الثالثة واخلامسة من فئات مقيـاس ليكـرت اخلـاميس واللتـان 

 أداة الدراسـة حيـث يتـضح مـن النتـائج أن أفـراد عينـة عىل) ًموافق متاما / ًأحيانا (تشريان إىل 

ًالدراسة موافقون متاما عىل ممارستهم لقيمة النظافة يف أربعـة جوانـب تتمثـل يف الفقـرات رقـم 

ًوالتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متامـا وهـي ) ١٣ ،٨ ،٣ ،٤٩( ً

 :كالتايل

أحـرص عـىل نظافـة دورات امليـاه بعـد اسـتخدامي « وهـي ) ٤٩(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥من ٤.٧١(ً باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط »هلا



  

 باملرتبة الثانيـة مـن حيـث »أحرص عىل نظافة مالبيس«وهي  ) ٣(جاءت الفقرة رقم  )٢

 ).٥  من٤.٦٦(ًموافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 باملرتبـة »أقوم باالستحامم أكثر من مرتني يف األسـبوع«وهي  ) ٨(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥من٤.٣٦(ًالثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 باملرتبة الرابعة من حيـث »أحافظ عىل نظافة غرفتي«وهي  ) ١٣(جاءت الفقرة رقم  )٤

 ).٥ من ٤.٢٢(ًيها متاما بمتوسط موافقة أفراد عينة الدراسة عل

كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارستهم قيمة النظافة يف مخـسة 

والتـي تـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب  ) ٣٤ ،٣٠ ،٢٦ ،٢٢ ،١٨(جوانب تتمثل يف الفقرات رقـم 

 :موافقات أفراد عينة الدراسة عليها و هي كالتايل

 باملرتبـة »أرمـي النفايـات يف احلاويـات اخلاصـة هبـا«وهـي  ) ١٨(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥ من ٤.٠٦(األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 باملرتبة الثانيـة مـن »أحافظ عىل نظافة كتبي املدرسية«وهي  ) ٢٢(جاءت الفقرة رقم  )٢

 .)٥ من ٤.٠٦(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 باملرتبـة »أتعطر عندما أذهـب إىل املدرسـة أو احللقـة«وهي  ) ٢٦(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥ من ٣.٩٩(الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 باملرتبـة الرابعـة مـن »أقلم أظافري مـرة كـل أسـبوع«وهي  ) ٣٠(جاءت الفقرة رقم  )٤

 ).٥ من ٣.٨٤(توسط حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بم

 باملرتبــة «أحــافظ عــىل تنظيــف أســناين قبــل النــوم«وهــي  ) ٣٤(جــاءت الفقــرة رقــم  )٥

 ).٥ من ٣.٦٠(اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

ًكام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يامرسون أحيانا قيمة النظافة يف جانـب واحـد 

 بمتوسـط »أحافظ عـىل اسـتخدام الـسواك عنـد كـل صـالة«وهي  ) ٤٢(قم يتمثل يف الفقرة ر

  ).٥ من ٣.٣٥(



   

  

ما مدى توفر قيمة أدب احلديث لدى الطالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ  :السؤال اخلامس

 ؟القرآن الكريم

مدى توفر قيمة أدب احلديث لدى الطالب امللتحقني بحلقـة حتفـيظ القـرآن  للتعرف عىل 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة  تم حساب الكريم

طـالب الـصف األول املتوسـط امللتحقـني بحلقـة (والرتب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة 

      اجلـدول  عـىل فقـرات حمـور أدب احلـديث وجـاءت النتـائج كـام يبينهـا) حتفيظ القرآن الكـريم

 ):٤٤( رقم
 

 

 

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  أنصت ملن يتحدث  ٩  ٦  ١٥  ٩٢  ٢٥٦  ٤٧٩  ك
%  ٠,٧  ١,٨  ١٠,٨  ٣٠,٢  ٥٦,٥  

١  ٠,٨١  ٤,٤٠  

أجتنب الكلمـات     ٣٨  ٢٠  ٣١  ٩٤  ٢٠٢  ٥٠١  ك
  ٢,٤  ٣,٧  ١١,١  ٢٣,٨  ٥٩,١  %  البذيئة يف حديثي

٢  ٠,٩٧  ٤,٣٤  

  ١٥  ٢٥  ١٣١  ٢٤٦  ٤٣١  ك
١٤  

أركــز نظــري  
للمتحدث ليـشعر   

  ١,٨  ٢,٩  ١٥,٤  ٢٩,٠  ٥٠,٨  %  باهتمامي به
٣  ٠,٩٤  ٤,٢٤  

ال أستأثر باحلـديث      ٤٧  ٥٠  ٢٩  ١٠٩  ١٨٩  ٤٧١  ك
  ٥,٩  ٣,٤  ١٢,٩  ٢٢,٣  ٥٥,٥  %  يف الس

٤  ١,١٥  ٤,١٨  

أجتنب احلديث فيما     ٤٣  ٣٦  ٥٠  ١٣٢  ١٨٧  ٤٤٣  ك
  ٤,٢  ٥,٩  ١٥,٦  ٢٢,١  ٥٢,٢  %  ال خيصين

٥  ١,١٣  ٤,١٢  

ــة   ٤  ٣٠  ٢٦  ١٦٣  ٢٣٢  ٣٩٧  ك ــب مقاطع أجتن
  ٣,٥  ٣,١  ١٩,٢  ٢٧,٤  ٤٦,٨  %  احلديث

٦  ١,٠٤  ٤,١١  

  ٥٠  ٤٦  ٩٧  ٢٣٢  ٤٢٣  ك
٣٥  

ــب احلــديث  أجتن
بصوت عايل يزعج   

  ٥,٩  ٥,٤  ١١,٤  ٢٧,٤  ٤٩,٩  %  السامع
٧  ١,١٦  ٤,١٠  



  

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  ٢٦  ٦٠  ١٧٦  ٢٦٤  ٣٢٢  ك
٣١  

قل خرياً  (أعمل مببدأ   
  ٣,١  ٧,١  ٢٠,٨  ٣١,١  ٣٨,٠  %  )أو اصمت 

٨  ١,٠٧  ٣,٩٤  

  ٦٢  ٦٨  ١٨١  ١٩٢  ٣٤٥  ك

٤٨  

إذا سابين أحـد أو     
شتمين فأين أرد لـه     

) ســـاحمك اهللا (
  وحنوها

%  ٧,٣  ٨,٠  ٢١,٣  ٢٢,٦  ٤٠,٧  
٩  ١,٢٥  ٣,٨١  

  ٤٨  ٨٢  ١٩١  ٢٢٩  ٢٩٨  ك
٢٧  

إذا كنت يف جلسة     
الفصل فال أحتـدث    

  حىت يأذن يل املعلم
%  ٥,٧  ٩,٧  ٢٢,٥  ٢٧,٠  ٣٥,١  

١٠  ١,١٩  ٣,٧٦  

  ٠,٤٧  ٤,٤٣ املتوسط العام

يتـضح أن قيمـة أدب احلـديث متـوفرة ) ٤٤(جلـدول رقـم من خالل النتائج املوضحة يف ا

ًلدى أفراد عينة الدراسة فهم موافقون متاما عىل أهنم يامرسـون قيمـة أدب احلـديث حيـث بلـغ 

وهو متوسط يقع يف الفئـة ) ٥ من٤.٤٣(متوسط موافقتهم عىل ممارستهم لقيمة أدب احلديث 

ًتي تشري إىل خيار موافق متاما عـىل أداة اخلامسة من فئات مقياس ليكرت اخلاميس وهي الفئة ال

ًالدراسة مما يبني أن أفراد عينة الدراسة موافقون متامـا عـىل أهنـم يامرسـون قيمـة أدب احلـديث 

األمر الذي يشري إىل التأثري اإلجيايب اللتحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يف إكـساهبم 

والتـي بينـت وجـود ) هــ١٤٢٠( ة القحطـاينقيمة أدب احلديث وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـ

عالقة قوية بني حفظ القرآن الكريم وبني االمتناع عن معاودة اجلريمة كـام تتفـق هـذه النتيجـة 

والتي بينـت أن مجيـع أفـراد عينـة الدراسـة اتفقـن عـىل حتـسن ) هـ١٤٢٢( مع دراسة املحارب

والتـي ) هــ١٤٢١( ة الطيـبسلوكهن الديني بعد احلفظ بيـنام ختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـ



   

  

للقـرآن الكـريم ومتـسكهم ) بنني وبنـات ( بينت عدم وجود عالقة ارتباطية بني حفظ النوعني

والتـي بينـت عـدم ) هــ١٤٢١( بالقيم التعبدية كـام ختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة الغامـدي

 .وجود عالقة إحصائية دالة بني حفظ القرآن الكريم ونمو احلكم اخللقي

ً من خالل النتائج أن هنـاك تفاوتـا يف امـتالك الطـالب لقيمـة أدب احلـديث ممـا كام يتضح

ًيبــني أن هنــاك تفاوتــا يف التــأثري اإلجيــايب اللتحــاق الطــالب بحلقــة حتفــيظ القــرآن الكــريم يف 

إكساهبم قيمة أدب احلديث حيث تراوحت متوسطات موافقة الطالـب عـىل ممارسـتهم لقيمـة 

ًهم متامــا عـىل ممارســتهم قيمــة أدب احلـديث يف بعــض اجلوانــب أدب احلـديث مــا بـني مــوافقت

ــت  ــث تراوح ــرى حي ــب أخ ــديث يف جوان ــة أدب احل ــتهم قيم ــىل ممارس ــط ع ــوافقتهم فق وم

وهــي متوســطات تــرتاوح مــا بــني الفئتــني  ) ٤.٤٠ إىل ٣.٧٦(متوســطات مــوافقتهم مــا بــني 

) ًموافق متاما/ موافق ( إىل الرابعة واخلامسة من فئات مقياس ليكرت اخلاميس واللتان تشريان

ًعىل أداة الدراسة حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون متاما عـىل ممارسـتهم 

والتـي تـم ترتيبهـا  ) ١٤ ،٣٨ ،٩(لقيمة أدب احلديث يف ثالثة جوانب تتمثل يف الفقرات رقم 

ًتنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما وهي كا  :لتايلً

 باملرتبة األوىل من حيـث موافقـة »أنصت ملن يتحدث«وهي  ) ٩(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥من٤.٤٠(ًأفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 باملرتبـة الثانيـة »أجتنب الكلامت البذيئـة يف حـديثي«وهي  ) ٣٨(جاءت الفقرة رقم  )٢

 ).٥من٤.٣٤(ط ًمن حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوس

 باملرتبـة »أركز نظري للمتحدث ليشعر بـاهتاممي بـه«وهي  ) ١٤(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥من٤.٢٤(ًالثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 



  

    كــام يتــضح مــن النتــائج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون عــىل ممارســتهم لقيمــة أدب 

والتـي ) ٢٧ ،٤٨ ، ٣١ ،٣٥ ،٤ ،٤٣ ،٤٧(تتمثـل يف الفقـرات رقـم احلديث يف سبعة جوانب 

 :ًتم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها و هي كالتايل

 باملرتبـة األوىل مـن »ال أستأثر باحلـديث يف املجلـس«وهي  ) ٤٧(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥من٤.١٨(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 باملرتبـة الثانيـة مـن »أجتنب احلديث فيام ال خيـصني«وهي  ) ٤٣(اءت الفقرة رقم ج )٢

 ).٥من٤.١٢(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث »أجتنـب مقاطعـة احلـديث«وهـي  ) ٤(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥من٤.١١(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 »أجتنــب احلــديث بــصوت عــايل يــزعج الــسامع«وهــي  ) ٣٥(فقــرة رقــم جــاءت ال )٤

 ).٥من٤.١٠(باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

ــدأ «وهــي  ) ٣١(جــاءت الفقــرة رقــم  )٥ ــة »)ًقــل خــريا أو اصــمت (أعمــل بمب  باملرتب

 ).٥من٣.٩٤(اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

) سـاحمك اهللا(إذا سابني أحد أو شتمني فأين أرد لـه «وهي  ) ٤٨(جاءت الفقرة رقم  )٦

 ).٥من٣.٨١( باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط »ونحوها

إذا كنت يف جلسة الفصل فال أحتدث حتـى يـأذن يل «وهي  ) ٢٧(جاءت الفقرة رقم  )٧

 ).٥من٣.٧٦(بعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط  باملرتبة السا»املعلم

ما مدى توفر قيمة األمانة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفـيظ القـرآن : السؤال السادس

 ؟الكريم



   

  

مـدى تـوفر قيمـة األمانـة لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن      للتعرف عىل 

سب املئوية واملتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة  تم حساب التكرارات والنالكريم

طـالب الـصف األول املتوسـط امللتحقـني بحلقـة (والرتب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة 

 ):٤٥(عىل فقرات حمور األمانة وجاءت النتائج كام يبينها اجلدول رقم ) حتفيظ القرآن الكريم

 

 

 

 

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  ٣  ٢  ١٥  ٧١  ٧٥٧  ك
٥  

إذا وضع أحد عندي    
أمانة فأردها كمـا    

  ٠,٤  ٠,٢  ١,٨  ٨,٤  ٨٩,٣  %  كانت
١  ٠,٤٦  ٤,٨٦  

  ١٢  ٦  ٢٩  ٨٥  ٧١٦  ك
٤٦  

إذا اقترضت مبلغاً من   
زميلي فإين أرده لـه     

  ١,٤  ٠,٧  ٣,٤  ١٠,٠  ٨٤,٤  %  وال أنكره
٢  ٠,٦٨  ٤,٧٥  

أحرص على الوفـاء      ٣٢  ٦  ١٠  ٤٣  ١٥٧  ٦٣٢  ك
  ٠,٧  ١,٢  ٥,١  ١٨,٥  ٧٤,٥  %  بالعهد

٣  ٠,٧٠  ٤,٦٥  

ــرار ال   ١٠  ١٠  ٤  ٤٨  ١٥٢  ٦٣٤  ك ــشي أس أف
  ١,٢  ٠,٥  ٥,٧  ١٧,٩  ٧٤,٨  %  زمالئي

٤  ٠,٧٢  ٤,٦٥  

  ٤٥  ٢١  ٣٤  ٦٧  ٦٨١  ك

٤١  

ال أسرق من احملالت    
التجارية ولو كـان    
صاحب احملل غافالً   

  عين
%  ٥,٣  ٢,٥  ٤,٠  ٧,٩  ٨٠,٣  

٥  ١,٠٦  ٤,٥٥  

أحــافظ علــى    ٣٩  ١٦  ٢٣  ٩٢  ٢١٣  ٥٠٤  ك
  ١,٩  ٢,٧  ١٠,٨  ٢٥,١  ٥٩,٤  %  املمتلكات العامة

٦  ٠,٩٢  ٤,٣٨  

ال أستعمل أغـراض      ١٥  ٢١  ٢٧  ١٠٢  ٢٢٩  ٤٦٩  ك
  ٢,٥  ٣,٢  ١٢,٠  ٢٧,٠  ٥٥,٣  %  غريي بدون إذم

٧  ٠,٩٧  ٤,٢٩  



  

  


 
 

 



 
   



 



 



 
 

  ٤٥  ٣٧  ١١٣  ٢٠٨  ٤٤٥  ك
٢٣  

أنفذ ما يطلب مـين     
حىت لو مل يـراقبين     

  ٥,٣  ٤,٤  ١٣,٣  ٢٤,٥  ٥٢,٥  %  أحد من الناس
٨  ١,١٤  ٤,١٥  

  ٩٦  ٣٤  ٦٣  ١١٩  ٥٣٦  ك
٤٤  

ا سرق مين شخص    إذ
ما شيئاً فال أحتـني     

  ١١,٣  ٤,٠  ٧,٤  ١٤,٠  ٦٣,٢  %  الفرصة لسرقته
٩  ١,٣٧  ٤,١٤  

  ٣٠  ٤٦  ٢٢٨  ١٩١  ٣٥٣  ك
١٩  

ــايت   ــل واجب أح
املدرسية بنفسي وال   

  ٣,٥  ٥,٤  ٢٦,٩  ٢٢,٥  ٤١,٦  %  أستعني بأحد
١٠  ١,١٠  ٣,٩٣  

   

  
يتـضح أن قيمـة األمانـة متـوفرة لـدى أفـراد ) ٤٥(لنتائج املوضحة يف اجلـدول من خالل ا

ًعينة الدراسة فهم موافقون متاما عىل أهنم يامرسون قيمة األمانة حيث بلـغ متوسـط مـوافقتهم 

وهو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات مقياس ) ٥من٤.٤٥(عىل ممارستهم لقيمة األمانة 

ًئة التي تشري إىل خيار موافق متاما عىل أداة الدراسة ممـا يبـني أن أفـراد ليكرت اخلاميس وهي الف

ًعينـة الدراســة موافقـون متامــا عـىل أهنــم يامرسـون قيمــة األمانـة األمــر الـذي يــشري إىل التــأثري 

اإلجيايب اللتحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكـريم يف إكـساهبم قيمـة األمانـة وتتفـق هـذه 

والتـي بينـت وجـود عالقـة قويـة بـني حفـظ القـرآن ) هــ١٤٢٠(  القحطـاينالنتيجة مع دراسة

ــارب ــع دراســة املح ــذه النتيجــة م ــام تتفــق ه ــاودة اجلريمــة ك ــاع عــن مع  الكــريم وبــني االمتن

والتي بينت أن مجيع أفراد عينة الدراسة اتفقـن عـىل حتـسن سـلوكهن الـديني بعـد ) هـ١٤٢٢(

والتي بينـت عـدم وجـود عالقـة ) هـ١٤٢١(  الطيباحلفظ بينام ختتلف هذه النتيجة مع دراسة



   

  

للقرآن الكريم ومتسكهم بالقيم التعبدية كام ختتلـف ) بنني وبنات ( ارتباطية بني حفظ النوعني

والتي بينت عدم وجود عالقة إحصائية دالـة بـني ) هـ١٤٢١( هذه النتيجة مع دراسة الغامدي

 .حفظ القرآن الكريم ونمو احلكم اخللقي

ًيتضح من خالل النتائج أن هناك تفاوتا يف ممارسة الطالب لقيمة األمانة مما يبني أن      كام 

ًهناك تفاوتا يف التأثري اإلجيايب اللتحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يف إكـساهبم قيمـة 

األمانــة حيــث تراوحــت متوســطات موافقــة الطــالب عــىل ممارســتهم لقيمــة األمانــة مــا بــني 

ًاما عىل ممارستهم قيمة األمانة يف بعض اجلوانـب ومـوافقتهم فقـط عـىل ممارسـتهم موافقتهم مت

) ٤.٨٦إىل٣.٩٣(قيمة األمانة يف جوانب أخرى حيث تراوحت متوسطات موافقتهم مـا بـني 

وهي متوسطات ترتاوح ما بني الفئتني الرابعة واخلامـسة مـن فئـات مقيـاس ليكـرت اخلـاميس 

عىل أداة الدراسة حيث يتضح من النتـائج أن أفـراد ) ًموافق متاما/ موافق (واللتان تشريان إىل 

ًعينة الدراسة موافقون متاما عىل ممارستهم لقيمة األمانـة يف سـبعة جوانـب تتمثـل يف الفقـرات 

ًوالتـي تـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب موافقـة أفـراد عينـة ) ١٥ ،٣٩ ،٤١ ،١٠ ،٣٢ ،٤٦ ،٥(رقم 

 :يلًالدراسة عليها متاما وهي كالتا

 باملرتبـة »إذا وضع أحد عندي أمانة فأردها كام كانـت«وهي  ) ٥(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥من٤.٨٦(ًاألوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

ــاءت الفقــرة رقــم  )٢              ًإذا اقرتضــت مبلغــا مــن زمــييل فــإين أرده لــه «وهــي  ) ٤٦(ج

ــره ــ»وال أنك ــة الثاني ــط  باملرتب ــا بمتوس ــا متام ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ًة م

 ).٥من٤.٧٥(

 باملرتبة الثالثة من حيـث »أحرص عىل الوفاء بالعهد«وهي  ) ٣٢(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥من٤.٦٥(ًموافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 



  

الرابعـة مـن حيـث  باملرتبـة »ال أفيش أرسار زمالئـي«وهي  ) ١٠(جاءت الفقرة رقم  )٤

 ).٥من٤.٦٥(ًموافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

ال أرسق من املحالت التجاريـة ولـو كـان صـاحب «وهي  ) ٤١(جاءت الفقرة رقم  )٥

ً باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا متامـا بمتوسـط »ًاملحل غافال عني

 ).٥من٤.٥٥(

 باملرتبة السادسة مـن »أحافظ عىل املمتلكات العامة«وهي  ) ٣٩(جاءت الفقرة رقم  )٦

 ).٥من٤.٣٨(ًحيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

 باملرتبـة »ال أسـتعمل أغـراض غـريي بـدون إذهنـم«وهـي  ) ١٥(جاءت الفقرة رقم  )٧

 ).٥من٤.٢٩(ًالسابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها متاما بمتوسط 

     كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقـون عـىل ممارسـتهم لقيمـة األمانـة يف 

ًوالتي تم ترتيبها تنازليا حـسب موافقـة  ) ١٩ ،٤٤ ،٢٣(ثالثة جوانب تتمثل يف الفقرات رقم 

 :أفراد عينة الدراسة عليها و هي كالتايل

حتـى لـو مل يراقبنـي أحـد مـن أنفـذ مـا يطلـب منـي «وهـي  ) ٢٣(جاءت الفقرة رقم  )١

 ).٥من٤.١٥( باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط »الناس

ًإذا رسق منـي شـخص مـا شـيئا فـال أحتـني الفرصـة «وهي  ) ٤٤(جاءت الفقرة رقم  )٢

 ).٥من٤.١٤( باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط «لرسقته

 »أحل واجبـايت املدرسـية بنفـيس وال أسـتعني بأحـد«وهي  ) ١٩(جاءت الفقرة رقم  )٣

 ).٥ من ٣.٩٣(باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 



   

  

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـني أفـراد عينـة الدراسـة يف تـوفر   :السؤال السابع

ــة ــيم اخللقي ــد« الق ــر الوال ــصدق، ب ــةال ــديث، األمان ــة، أدب احل ــف »ين، النظاف ــاختالف ص  ب

 التحاقهم؟

فروق ذات داللة إحصائية بني أفـراد عينـة الدراسـة يف تـوفر للتعرف عىل ما إذا كان هناك 

ــة ــيم اخللقي ــة« الق ــديث، األمان ــة، أدب احل ــدين، النظاف ــر الوال ــصدق، ب ــف »ال ــاختالف ص  ب

م اختبـار حتليـل التبـاين األحـادي والـذي  بحلقة حتفيظ القـرآن الكـريم تـم اسـتخداالتحاقهم

 :كالتايل) ٤٦(جاءت نتائجه كام يوضحها اجلدول رقم 

  
)( 

 

 


 



 



 



 
  

بني 

 املجموعات
٠.٢٤٩ ٤ ٠.٩٩٥ 

قبل رابع 

داخل  ابتدائي

 املجموعات
٠.٢١٨  ٨٤٣  ١٨٣.٦٥٢ 

٠.٣٣٠ ١.١٤ 

بني 

 املجموعات
قبل  ٠.٢١٣ ٤ ٠.٨٥٣

خامس 

 ابتدائي
داخل 

 املجموعات
٠.٣٨٦  ٨٤٣  ٣٢٥.٢٥٧ 

٠.٦٩٠ ٠.٥٥٠ 



  

 


 



 



 



 
  

بني 

 املجموعات
قبل  ٠.٥٠٥ ٤ ٢.٠٢١

سادس 

 ابتدائي
داخل 

 املجموعات
٠.٣٧٦  ٨٤٣  ٣١٦.٧٠٧ 

٠.٢٥٠ ١.٣٤ 

ني ب

 املجموعات
٠.٥٦٠ ٤ ٢.٢٤٢ 

قبل أول 

داخل  متوسط

 املجموعات
٠.٢٣٤  ٨٤٣  ١٩٧.٣٧٧ 

٠.٠٥٢ ٢.٣٩ 

بني 

 املجموعات
٠.٥٧٢ ٤ ٢.٢٨٦ 

يف أول 

داخل  متوسط

 املجموعات
٠.٣٤٦  ٨٤٣  ٢٩٢.٠٧٣ 

٠.١٦٠ ١.٦٥ 

  
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى ) ٤٦(يتــضح مــن اجلــدول رقــم 

اهـات أفـراد عينـة الدراسـة يف مـدى تـوفر القـيم اخللقيـة لـدى الطـالب فأقل بني اجت )٠.٠٥(

 .باختالف صف التحاقهم بحلقة حتفيظ القرآن الكريم

وبالنظر إىل مدى توفر القيم اخللقية لدى الطالب مع عدم وجود عالقـة بـاختالف صـف 

ن الكـريم التحاقهم بحلقة حتفيظ القرآن الكريم يتـضح أن أثـر االلتحـاق بحلقـة حتفـيظ القـرآ



   

  

بمجرد االلتحاق واالستمرار وليس كلـام زادت فـرتة بقائـه واسـتمراره يف احللقـة زادت قيمـه 

اخللقية وإنام بمجرد التحاقه باحللقة يكتسب القيم اخللقية، ألن القـرآن هيـدي للتـي هـي أقـوم 

 مبارشة وال حيتـاج ملكـث سـنوات ليظهـر أثـره عـىل قـيم النـاس اخللقيـة، ومتـى مـا ابتعـد عنـه

اإلنـسان ضــعفت قيمــه اخللقيـة البتعــاده عــن القــرآن أوال، والبتعـاده عــن الــصحبة الــصاحلة 

) هــ١٤٢٢(و ) هــ١٤٢٠(املهتمني بالقرآن ثانيـا، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة القحطـاين 

حيث بينت هذه الدراسات أن من حفظ القـرآن الكـريم كـامال مل ) هـ١٤٢٢(ودراسة الصغري 

فقـط ولـو كـان ) ١.٥(جلريمة وأن من حفظ جزئني فأكثر مل يعـد مـنهم إال يعد منهم أحد إىل ا

يلزم بقاء الطالب وقتا ليظهر أثر حلقة القرآن الكريم ملا انتهى عن معاودة اإلجرام الكثري ممـن 

 .حفظوا جزئني فقط

وأما الفرق يف التحصيل الدرايس فألن حفظ القرآن الكريم تـدريب للـذهن فكلـام حفـظ 

رآن الكريم و راجعه كلام قويت ذاكرته وقوي حفظه واستيعابه فيتميز دراسيا، كـام الطالب الق

 .أن يف حفظ القرآن الكريم ومراجعته بعد عن املعايص وختفيف ألثرها عىل سوء احلفظ



 

 

 

  
  

 

 

 

  
  



   

  



  
  

، ا الفصل عىل ملخـص ملحتـوى الدراسـة، وأهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـايشتمل هذ

 .ئجوأبرز التوصيات املقرتحة يف ضوء تلك النتا

- 

 .احتوت هذه الدراسة عىل مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق

مـشكلة الدراسـة، والتـساؤالت التـي ووتناول الفـصل األول كمـدخل ومتهيـد للدراسـة 

 .جتيب عنها، وأهدافها، وأمهيتها، وأهم املصطلحات التي استخدمها الباحث يف دراسته

ًول الباحث يف هذا الفصل مفـاهيم الدراسـة متطرقـا إىل مفهـوم حلقـة حتفـيظ القـرآن وتنا

ًالكريم، والتحصيل الدرايس، والقيم اخللقية منوهـا إىل أمهيـة دراسـة عالقـة التحـاق الطالـب 

ًبحلقــة حتفــيظ القــرآن الكــريم بــبعض املتغــريات مــن النــاحيتني النظريــة والتطبيقيــة، وحمــددا 

لتي متثلـت يف التعـرف عـىل عالقـة التحـاق الطالـب بحلقـة حتفـيظ القـرآن  وا،أهداف دراسته

 والتعــرف عــىل عالقــة التحــاق الطالــب بحلقــة حتفــيظ القــرآن ،الكــريم بالتحــصيل الــدرايس

 وســعت ،)، األمانــة أدب احلــديث، النظافــة، بــر الوالــدين،الــصدق(الكــريم بــالقيم اخللقيــة 

مـا عالقـة التحـاق الطالـب  : عن التساؤل الرئييسالدراسة لتحقيق أهدافها من خالل اإلجابة

التحـصيل الـدرايس، القـيم اخللقيـة «بحلقة حتفيظ القـرآن الكـريم بـبعض املتغـريات الرتبويـة 

 ولإلجابة عىل هذا السؤال ال بد مـن ؟»)الصدق، برالوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة(

 :اإلجابة عىل األسئلة املتفرعة عنه وهي

 عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بالتحصيل الدرايس العام؟ما : ١س

 ما مدى توفر قيمة الصدق لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٢س

مــا مــدى تــوفر قيمــة بــر الوالــدين لــدى الطــالب امللتحقــني بحلقــة حتفــيظ القــرآن : ٣س

 الكريم؟



   

  

 دى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟ما مدى توفر قيمة النظافة ل: ٤س

ما مـدى تـوفر قيمـة أدب احلـديث لـدى الطـالب امللتحقـني بحلقـة حتفـيظ القـرآن : ٥س

 الكريم؟

 ما مدى توفر قيمة األمانة لدى الطالب امللتحقني بحلقة حتفيظ القرآن الكريم؟: ٦س

 دراسة يف توفر القـيم اخللقيـةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة ال: ٧س

   باختالف صف التحاقهم؟»الصدق، بر الوالدين، النظافة، أدب احلديث، األمانة«

أما الفصل الثاين فقـد نـاقش اإلطـار النظـري للدراسـة وقـسمه الباحـث إىل أربعـة حمـاور 

ح، خمصصا املحور األول للقرآن الكريم متطرقا لتعريـف القـرآن الكـريم يف اللغـة واالصـطال

وفضل حفظ القرآن الكريم وتالوته واالجتامع عىل ذلك، وأثر حفظ القرآن الكـريم وتالوتـه 

ــة  ــة املعني ــسات اخلريي ــن املؤس ــديث ع ــاين للح ــور الث ــث املح ــصص الباح ــنام خ ــامعه، بي وس

ًباإلرشاف عىل حلقات حتفيظ القرآن الكريم مبتدأ باجلمعية اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم، 

كز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه، مبينا التطـور الكمـي هلـام، بيـنام خـصص ًومثنيا باملر

ًاملحــور الثالــث للحــديث عــن التحــصيل الــدرايس مبينــا تعريفــه والعوامــل املــؤثرة فيــه، بيــنام 

ًخصص املحور الرابع للحديث عن القـيم اخللقيـة مـشريا إىل تعريفهـا يف اللغـة واالصـطالح، 

كام اشتمل الفصل عىل الدراسات السابقة للدراسـة وقـد قـسمها . ف القيمًخامتا املحور بتصني

الباحث إىل حمورين وفق متغريات الدراسة حيث خـصص املحـور األول للدراسـات املتعلقـة 

بأثر حفظ القرآن الكريم عىل القيم اخللقية، بينام خصص املحور الثاين للدراسات املتعلقة بأثر 

ًصيل الـدرايس، مرتبـا الدراسـات وفـق األسـبق زمنيـا، وقـام حفظ القـرآن الكـريم عـىل التحـ

 .ًالباحث بالتعقيب عليها مبينا عالقتها بدراسته



  

وتنــاول الفــصل الثالــث منهجيــة الدراســة، وإجراءاهتــا، وقــد اســتخدم الباحــث يف هــذه 

 وأوضـح الباحـث جمتمـع الدراسـة املـستهدف ،الدراسة املـنهج الوصـفي املـسحي االرتبـاطي

ن مجيـع طـالب الـصف األول املتوسـط يف حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم بمدينـة واملكون مـ

) ١٠٠٠( طالبا، وقد أوضح الباحث أنه هدف إىل عينـة مقـدارها) ٦٥٩٦(الرياض وعددهم 

ــدد  ــتبعد ع ــتبانات اس ــث االس ــع الباح ــد أن مج ــب، وبع ــالحيتها ) ٥٤(طال ــدم ص ــتبانة لع اس

 إىل الباحــث، وهبــذا يكــون عــدد العينــة النهائيــة اســتبانة مل ترجــع) ٩٨(للدراســة، بيــنام عــدد 

وقد بني توزيعهم عىل املساجد واملراكز، وقد حـدد الباحـث يف هـذا الفـصل )  ٨٤٨(للدراسة 

احلـدود املكانيـة للدراسـة هــ، و١٤٢٧/١٤٢٨احلدود الزمنية للدراسة وهي العـام الـدرايس 

 وهـي د املوضـوعية للدراسـة وهي حلقات حتفيظ القـرآن الكـريم بمدينـة الريـاض، و احلـدو

عالقة التحاق طالب الصف األول املتوسـط بحلقـة حتفـيظ القـرآن الكـريم بـبعض املتغـريات 

الـصدق، بـر الوالـدين، النظافـة، أدب احلـديث، « الرتبوية التحصيل الدرايس، و القيم اخللقية

فـيظ القـرآن الكـريم، بحلقة حتحمددا املتغري املستقل يف الدراسة وهو التحاق الطالب . »األمانة

 .بينام حدد املتغريات التابعة وهي التحصيل الدرايس، و القيم اخللقية

 ).االستبانة(دراسة وبني الباحث يف هذا الفصل كيفية إعداد أداة ال

بعرضـها يف صـورهتا ) االسـتبانة(أداة الدراسة وأوضح بعد ذلك إجراءات صدق وثبات 

 ، العلم واخلـربة واملعرفـة يف جمـاالت البحـث العلمـياألولية عىل عدد من املحكمني من ذوي

 وبحساب معامالت االرتبـاط للتجـانس الـداخيل بـني ،ومن املسئولني املؤهلني للحكم عليها

 وبني الباحث كيفية تطبيـق ، وبحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ،عباراهتا وحماورها

 .ستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة وحدد األساليب اإلحصائية امل،ًالدراسة ميدانيا



   

  

ً     أما الفصل الرابع فقد تناول فيه الباحث عرض وحتليل نتائج الدراسة متناوال اإلجابـة 

 :ًعىل أسئلتها، ومناقشا نتائجها حيث قسم النتائج  إىل قسمني وهي

- 

مـن إمجـايل أفـراد عينـة % ٤٧.٠ الدراسة يمثلون ما نسبته من أفراد عينة ) ٣٩٩(أن حيث 

الدراسة التحقوا بحلقة حتفيظ القرآن الكريم قبل الصف الرابـع االبتـدائي وهـم الفئـة األكثـر 

 .من أفراد عينة الدراسة

- 

لكـريم بالتحـصيل الـدرايس  فيام يتعلق بعالقة التحاق الطالب بحلقـة حتفـيظ القـرآن ا-١

العام بينت الدراسة ارتفاع التحصيل الدرايس للطـالب بـاختالف صـف التحـاقهم بحلقـات 

حتفيظ القرآن الكريم مما يبني أن االلتحاق بحلقات حتفيظ القرآن يرفع من مـستوى التحـصيل 

 .الدرايس للطالب

 :بينت الدراسة فيام يتعلق بمدى توفر قيمة الصدق لدى أفراد عينة الدراسة -٢

ًتوفر قيمة الـصدق لـدى أفـراد عينـة الدراسـة حيـث أهنـم موافقـون متامـا عـىل ممارسـتهم 

 :للصدق يف أربعة جوانب و هي

 .إذا طلبت مني الشهادة فال أقول إال احلق )١

 .أبتعد عن خمالطة من يكذب حتى ال يؤثر عىل سلوكي )٢

 .أحرص عىل أن تكون أقوايل مطابقة ألفعايل )٣

 .حلقيقة ولو كانت مزعجة ألصدقائيالتزم بقول ا )٤

 :بينام أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارستهم للصدق يف ستة جوانب و هي

 .أجتنب مدح صديقي بام ليس فيه )١



  

 .أقر باألخطاء التي أرتكبها )٢

 .أجتنب الكذب إذا سألني أحد يف أمر حيرجني )٣

 .أجتنب احلديث عن معلومات غري متأكد من صحتها )٤

 .ًكنت مازحاال أكذب ولو  )٥

 .أجتنب احلديث يف طرف ونكت غري صحيحة )٦

 : فيام يتعلق بمدى توفر قيمة بر الوالدين لدى أفراد عينة الدراسة بينت الدراسة-٣

 ًتوفر قيمة بر الوالدين لدى أفراد عينة الدراسة حيث أهنم موافقون متاما عىل ممارستهم بـر

 :الوالدين يف تسعة جوانب و هي

 . لوالديأحرص عىل الدعاء )١

 .أبتعد عن رفع صويت عىل أحد والداي )٢

 .أنفذ ما يطلبه مني والداي من أوامر يف غري معصية اهللا )٣

 .ألحد والداي) أف(أبتعد عن قول  )٤

 .ال أبدأ بالطعام قبل والداي إذا كنا عىل سفرة واحدة )٥

 .ًال أدخل املنزل قبل والداي إذا وقفنا أمام الباب سويا )٦

 . أردت اخلروج من املنزلأستأذن من أحد والداي إذا )٧

 .وما شاهبها) لو سمحت(ًإذا أردت من أحد والداي شيئا فإين أبدأ بـ )٨

 .أقبل رأس والداي كل يوم )٩

بيــنام أفــراد عينــة الدراســة موافقــون عــىل ممارســتهم بــر الوالــدين يف جانــب واحــد و هــو 

 .»أجتنب اإلحلاح عىل والداي يف طلب حاجايت«

 :ة النظافة لدى أفراد عينة الدراسة بينت الدراسة فيام يتعلق بمدى توفر قيم-٤



   

  

ًتوفر قيمة النظافة لدى أفراد عينة الدراسة حيث أهنم موافقون متاما عىل ممارسـتهم لقيمـة 

 :النظافة يف أربعة جوانب و هي

 .أحرص عىل نظافة دورات املياه بعد استخدامي هلا )١

 .أحرص عىل نظافة مالبيس )٢

 .ني يف األسبوعأقوم باالستحامم أكثر من مرت )٣

 .أحافظ عىل نظافة غرفتي )٤

 :بينام أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارستهم لقيمة النظافة يف مخسة جوانب و هي

 .أرمي النفايات يف احلاويات اخلاصة هبا )١

 .أحافظ عىل نظافة كتبي املدرسية )٢

 .أتعطر عندما أذهب إىل املدرسة أو احللقة )٣

 .أقلم أظافري مرة كل أسبوع )٤

 .فظ عىل تنظيف أسناين قبل النومأحا )٥

أحافظ عىل «ًبينام أفراد عينة الدراسة يامرسون أحيانا قيمة النظافة يف جانب واحد و هو 

 .»استخدام السواك عند كل صالة

 : فيام يتعلق بمدى توفر قيمة أدب احلديث لدى أفراد عينة الدراسة بينت الدراسة-٥

ًالدراسة حيث أهنم موافقون متاما عـىل ممارسـتهم توفر قيمة أدب احلديث لدى أفراد عينة 

 :لقيمة أدب احلديث يف ثالثة جوانب و هي

 .أنصت ملن يتحدث )١

 .أجتنب الكلامت البذيئة يف حديثي )٢

 .أركز نظري للمتحدث ليشعر باهتاممي به )٣



  

بينام أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارسـتهم لقيمـة أدب احلـديث يف سـبعة جوانـب و 

 :هي

 .تأثر باحلديث يف املجلسال أس )١

 .أجتنب احلديث فيام ال خيصني )٢

 .أجتنب مقاطعة احلديث )٣

 .أجتنب احلديث بصوت عايل يزعج السامع )٤

 ).ًقل خريا أو اصمت(أعمل بمبدأ  )٥

 .ونحوها) ساحمك اهللا(إذا سابني أحد أو شتمني فأين أرد له  )٦

 .إذا كنت يف جلسة الفصل فال أحتدث حتى يأذن يل املعلم )٧

 :يتعلق بمدى توفر قيمة األمانة لدى أفراد عينة الدراسة بينت الدراسة فيام -٦

ًتوفر قيمة األمانة لدى أفراد عينة الدراسة حيث أهنم موافقون متاما عـىل ممارسـتهم لقيمـة 

 :األمانة يف سبعة جوانب و هي

 .إذا وضع أحد عندي أمانة فأردها كام كانت )١

 .ه وال أنكرهًإذا اقرتضت مبلغا من زمييل فإين أرده ل )٢

 .أحرص عىل الوفاء بالعهد )٣

 .ال أفيش أرسار زمالئي )٤

 .ًال أرسق من املحالت التجارية ولو كان صاحب املحل غافال عني )٥

 .أحافظ عىل املمتلكات العامة )٦

 .ال أستعمل أغراض غريي بدون إذهنم )٧

 :هيبينام أفراد عينة الدراسة موافقون عىل ممارستهم لقيمة األمانة يف ثالثة جوانب و 



   

  

 .أنفذ ما يطلب مني حتى لو مل يراقبني أحد من الناس )١

 .ًإذا رسق مني شخص ما شيئا فال أحتني الفرصة لرسقته )٢

 .أحل واجبايت املدرسية بنفيس وال أستعني بأحد )٣

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني أفـراد عينـة الدراسـة يف تـوفر القـيم  فيام يتعلق ب-٧

 بـاختالف صـف التحـاقهم »النظافـة، أدب احلـديث، األمانـةالصدق، بـر الوالـدين، « اخللقية

 ًبينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد عينـة الدراسـة يف تـوفر القـيم اخللقيـة

 بـاختالف صـف التحـاقهم وذلـك »الصدق، بـر الوالـدين، النظافـة، أدب احلـديث، األمانـة«

رتبـاطهم بـالقرآن الكـريم الـذي هيـدي للتـي لتوفرها بدرجة كبرية لدى أفراد عينة الدراسـة ال

 . هي أقوم مبارشة وال حيتاج إىل وقت ليظهر أثره عىل الناس

 وعـرض أهــم ،ويف الفـصل اخلـامس مــن هـذه الدراسـة قــام الباحـث بتلخـيص الدراســة

النتائج التي توصلت إليها و أوىص بعدد من التوصـيات يف ضـوء نتائجهـا واقـرتح عـددا مـن 

 .سات مستقبليةاملوضوعات لدرا



  

 

العمل عىل ما من شأنه تفعيل التحاق الطالب بحلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم  مـن  )١

) األمانـة العامـة للتوعيـة اإلسـالمية( ًقبل متخـذي القـرار بـوزارة الرتبيـة والتعلـيم متمـثال يف

 ).اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد(و

د مــن التحــاق الطــالب بحلقــات حتفــيظ القــرآن االهــتامم بإزالــة املعوقــات التــي حتــ )٢

 .الكريم

العمل عىل تضمني األنشطة الالصفية باملـدارس بـرامج حتـث عـىل التحـاق الطـالب  )٣

 .بحلقات حتفيظ القرآن الكريم

تـوفري معلمـني متخصـصني يف علـوم القـرآن الكـريم باملـدارس للمـسامهة يف حتفـيظ  )٤

 .الطالب

ن الكريم بحلقات حتفيظ القرآن وتـضمينها رصد درجات نتائج حفظ الطالب للقرآ )٥

 .ضمن التحصيل الدرايس للطالب

إقامة ورش عمل ونـدوات تعـرف بأمهيـة التحـاق الطـالب بحلقـات حتفـيظ القـرآن  )٦

 .الكريم

العمل عىل تشجيع وحتفيز الطـالب لاللتحـاق بحلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم  مـن  )٧

 .قبل املعلمني باملدارس

 االلتحـاق بحلقــات حتفـيظ القــرآن الكـريم وإبــراز دور تـشجيع أفــراد املجتمـع عــىل )٨

حلقات حتفيظ القرآن الكريم وأثرهـا عـىل املجتمـع، مـن قبـل القـائمني عـىل وسـائل اإلعـالم 

 .بجميع أشكاهلا مقروءة و مسموعة و مرئية



   

  

تفعيــل دور وزارة الــشؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد يف تنظــيم  )٩

 .لكريم وحث أئمة املساجد واملؤذنني عىل إقامتها يف املساجد ودعمهمحلقات حتفيظ القرآن ا

احلرص عىل إحلاق األبناء بحلقات حتفيظ القرآن الكريم منذ الصغر من قبـل أوليـاء ) ١٠

 .األمور

تضمني األندية الرياضـية براجمهـا حلقـات لتحفـيظ القـرآن الكـريم ضـمن اجلـدول ) ١١

ق مع اجلمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم واملركـز  ويمكن ذلك بالتنسي،اليومي للطالب

 .اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه

 مــن قبــل القــائمني عــىل - كــالرحالت والــربامج الرياضــية-وضــع بــرامج ترفيهيــة ) ١٢

 .حلقات حتفيظ القرآن الكريم ضمن براجمها جلذب أكرب عدد من الطالب

 يف اجلوانـب التـي مل تكـن -اخللقيـة لـدى الطـالببذل مزيد من اجلهد لتنمية القـيم ) ١٣

 من قبل القـائمني عـىل حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم بعـد -ًإجابة الطالب فيها بموافق متاما

 .اطالعهم عىل نتائج هذه الدراسة



  

 
 

 :يقرتح الباحث إجراء عدد من الدراسات حول ما يأيت

 -العفــاف«فــيظ القـرآن الكــريم بــبعض القــيم مثــل عالقـة التحــاق الطالبــة بحلقــة حت )١

 .»...-احلجاب

التوافـق «عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم بمتغريات أخرى كمتغري  )٢

 .و يف مدن أخرى غري مدينة الرياض. ً مثال»االجتامعي

: عالقــة التحــاق الطالــب بحلقــة حتفــيظ القــرآن الكــريم بــبعض القــيم األخــرى مثــل )٣

 .»... التنافس عىل اخلري- اإليثار-طنةاملوا«

 .معوقات التحاق الطالب بحلقة حتفيظ القرآن الكريم )٤

 .مدى قيام اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بدورها الرتبوي )٥

 .مدى قيام املركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه بدوره الرتبوي )٦



   

  

 



  

 

 .القرآن الكريم .١

مكتبــة : القــاهرة. القيــاس النفــيس والرتبــوي). م١٩٨١( حممــد عبــد الــسالم ،أمحــد .٢

 .النهضة املرصية

العالقـة بـني القـيم اخللقيـة والعـصاب النفـيس ). م١٩٨٠(نعمـة عبـد الكـريم  ،أمحد .٣

كليـة . ورةرسـالة ماجـستري غـري منـش .دراسة ميدانيـة عـىل عينـة مـن طلبـة وطالبـات اجلامعـة

 .جامعة اإلسكندرية اإلسكندرية مرص. اآلداب

ــاري .٤                : الريــاض. ٣ط .صــحيح البخــاري). هـــ١٤٢١( حممــد بــن إســامعيل ،البخ

 .دار السالم

 .دار السالم: الرياض. ٣ط .جامع الرتمذي). هـ١٤٢١( حممد بن عيسى ،الرتمذي .٥

 عـىل تنميـة قـدرات لكـريمالقـرآن اثـر حفـظ أ). هــ١٤٢٤( يوسف بن سعد ،الثبيتي .٦

 دراسـة تكميليـة .التفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطـائف

 .مكة املكرمةجامعة أم القرى . كلية الرتبية.لنيل درجة املاجستري غري منشورة

التنـشئة الـصحية وعالقتهـا بالـذكاء ). هــ١٤١٦( مشعل عواض سامل حممـد ،الثبيتي .٧

رسـالة ماجـستري غـري . الـدرايس لـدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة بمدينـة الطـائفوالتحصيل 

 .جامعة أم القرى، مكة املكرمة. كلية الرتبية. منشورة

اململكــة  .اجلمعيـة يف ســطور). هـــ١٤٢٦ (القـرآن الكــريماجلمعيـة اخلرييــة لتحفــيظ  .٨

 . الرياضالعربية السعودية

اململكـة العربيـة   التقرير الـسنوي).هـ١٤٢٧(القرآن الكريماجلمعية اخلريية لتحفيظ  .٩

 . الرياضالسعودية



   

  

اململكــة . الــدليل اإلحــصائي. )هـــ١٤٢٧(القــرآن الكــريماجلمعيــة اخلرييــة لتحفــيظ  .١٠

 . الرياضالعربية السعودية

دار الفجـــر : املدينـــة املنــورة. ٧ط. أخالقنــا). هــــ١٤٢٥( حممـــد ربيــع ،اجلــوهري .١١

 .اإلسالمية

. العوامـل املـؤثرة يف دافعيـة اإلنجـاز الـدرايس). م١٩٩٥( حممد بن معجـب ،احلامد .١٢

 .٤١١ – ٣٥٧ص) ١٤(العدد . جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الـدار الـصولتية : الريـاض. التحصيل الدرايس). م١٩٩٦( حممد بن معجب ،احلامد .١٣

 .للرتبية

مـن الـرصاع القيمـي لـدى الـشباب ومواجهتـه ). هــ١٤٠٨( السيد الشحات ،حسن .١٤

 .دار الفكر العريب:  القاهرة.منظور الرتبية اإلسالمية

تأثري ممارسة األنشطة الرياضـية عـىل ). هـ١٤٢١( حسن بن أمحد بن عبد اهللا ،حلواين .١٥

كليـة . رسالة ماجستري غري منـشورة. مستوى التحصيل الدرايس لطالب الصف الثاين الثانوي

 . مكةاملكرمة،جامعة أم القرى. الرتبية

 .دار الرتبية احلديثة: دمشق. التحصيل الدرايس). هـ١٤١٧(مد زياد  حم،محدان .١٦

ــذات ). هـــ١٤١٧( ســمرية حممــد عمــر ،اخلطيــب .١٧ دافــع اإلنجــاز وعالقتــه بتأكيــد ال

رسـالة ماجـستري غـري . والتحصيل الدرايس لدى طالبات كلية إعداد معلامت بمحافظـة جـدة

 . جدة،تالرئاسة العامة لتعليم البنا. كلية الرتبية. منشورة

). هــ١٤١٥(عـادل حممـد  عـثامن احلـسن حممـد وأنـس،  حممد إبراهيم ونـور،،خليفة .١٨

العوامل االجتامعية املـؤثرة يف مـستوى التحـصيل الـدرايس والنمـو الثقـايف للطـالب املقبـولني 

 .بجامعة امللك سعود



  

ـــو داود .١٩ ـــن األشـــعث ،أب ــــ١٤٢١( ســـليامن ب                 : الريـــاض. ســـنن أيب داود. ٣ط).ه

 .دار السالم

 .دار القاهرة: القاهرة. الرتبية اإلسالمية). م٢٠٠٦( إبراهيم عبد العزيز ،الدعيلج .٢٠

بيـت : بـريوت. سـري أعـالم النـبالء). م٢٠٠٤( شمس الدين حممد بن أمحد ،الذهبي .٢١

 .األفكار الدولية

:  اإلســكندرية.علــم االجــتامع األخالقــي). م٢٠٠٠(حــسني عبــد احلميــد ، رشــوان .٢٢

 .لمياملكتب الع

دار اليـازوردي : عـامن. الدراسـات اإلنـسانية). م١٩٩٩( عبد القـادر هاشـم ،رمزي .٢٣

 .العلمية

ً شخــصا حــصيلة حــوادث ١٦). ٢هـــ ذو القعــدة١٤٢٦ذو القعــدة ( محــاد ،الرويــان .٢٤

 .الرياض). ١٢١٢٠(العدد . جريدة اجلزيرة. رفحاء يف ليلة واحدة

نـد دخـول املدرسـة والتحـصيل العالقة بني السن ع). هـ١٤٢٤( أمحد حممد ،الزعبي .٢٥

 .٦٧ – ٤٦ص) ٩(العدد . رسالة الرتبية وعلم النفس. الدرايس

عـامل : القـاهرة. علـم الـنفس االجتامعـي. ٥ط). م١٩٨٤(زهران، حامد عبدالـسالم  .٢٦

 .الكتب

ــة ).هـــ١٤٢٥( حــسن بــن عــيل بــن حممــد ،الزهــراين .٢٧  املــشكالت الزمنيــة واالجتامعي

يات املعلمني املتـأخرين يف التحـصيل األكـاديمي يف ضـوء والتعليمية لدى  عينة من طالب كل

 . الرياض،جامعة امللك سعود. كلية الرتبية. رسالة ماجستري غري منشورة. بعض املتغريات

ــر .٢٨ ــد ،الزي ــن راش ــعد ب ـــ١٤٢٦( س ــصيل ). ه ــا بالتح ــة وعالقته ــل االجتامعي العوام

 جامعة اإلمام حممد بن سـعود .كلية العلوم االجتامعية. رسالة ماجستري غري منشورة. الدرايس

 .الرياض. اإلسالمية



   

  

عالقــة التحــصيل الــدرايس ). هـــ١٤٢٣( بدريــة بنــت إبــراهيم بــن ســعد ،الــسدحان .٢٩

لطالبـــات املرحلـــة االبتدائيـــة باملـــدارس احلكوميـــة واألهليـــة بـــبعض العوامـــل االجتامعيـــة 

ة اإلمـام حممـد بـن جامعـ. كليـة العلـوم االجتامعيـة. رسالة ماجستري غري منـشورة. والتعليمية

 . الرياض،سعود اإلسالمية

األمـن النفــيس وعالقتــه بالتحــصيل ). هـــ١٤٢٤( عبــد اهللا بــن محيـد محــدان ،الـسهيل .٣٠

. كلية الدراسات العليـا. رسالة ماجستري غري منشورة. الدرايس لدى طالب دور رعاية األيتام

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

تنميـة القـيم اخلاصـة بـامدة الرتبيـة اإلسـالمية لـدى ). هــ١٤٠٩( وضـحة ،الـسويدي .٣١

 .دار الثقافة: الدوحة. تلميذات املرحلة اإلعدادي بدولة قطر

 وتالوتـه ومـستوى القـرآن الكـريمالعالقة بني حفظ ). م١٩٩٤( وضحة ،السويدي .٣٢

لرابــع األداء ملهــارات القــراءة اجلهريــة والكتابــة لــدى عينــة مــن تالميــذ وتلميــذات الــصف ا

 .١٢٠ – ١٠٣ ص ،)١١١( عدد ،جملة الرتبية: االبتدائي بدولة قطر

ــسيد .٣٣ ــوض ،ال ــاين ع ــري التج ــا الرتبويــة). م٢٠٠٤( أزه ــة وتطبيقاهت ــيم اخللقي . الق

 .رشكة السودان ملطابع العملة :اخلرطوم

 أو القـرآن الكـريمالعفـو املـرشوط بحفـظ ) هــ١٤١٩( عيـسى عبـد العزيـز ،الشامخ .٣٤

 .مكتبة العبيكان:  الرياض.سجن وأثره بالنسبة ملستقبل النزيلأجزاء من داخل ال

دراســة ). هـــ١٤١٤( حمــرز عبــده يوســف ، عــامر عبــد اهللا ســليم والغنــام،الــشهراين .٣٥

حتليلية لبعض العوامل الرتبوية املؤدية إىل  تدين حتصيل طالب الفيزياء كام يراهـا أعـضاء هيئـة 

، )٤٨(العـدد . رسـالة اخللـيج العـريب. بيـة بأهبـاالتدريس والطالب بقـسم الفيزيـاء بكليـة الرت

 . ٦٩-٥٤ص



  

الـوراق . عوامل التحصيل الدرايس يف املرحلة اجلامعية). م٢٠٠٤( مصلح ،الصالح .٣٦

 .للنرش والتوزيع

املكتــب : بــريوت. ملحــات يف علــوم القــرآن). هـــ١٤١٠( حممــد لطفــي ،الــصباغ .٣٧

 .اإلسالمي

 ودوره يف هتـذيب سـلوك الكـريمالقـرآن حفـظ ). هــ١٤٢٢( سـليامن حممـد ،الصغري .٣٨

 – ١٤ دراســة مقدمــة لنــدوة اإلصــالح والتأهيــل يف املؤســسات العقابيــة املنعقــدة يف .النــزالء

أكاديمية نـايف  بالتعاون مع اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةتتبناه جامعة . هـ١٦/٨/١٤٢٢

 .الرياض. العربية للعلوم األمنية

ثـر االلتحـاق بريـاض األطفـال وبعـض أ). هــ١٤١٧( جـوهرة بنـت صـالح ،الصقر .٣٩

العوامـل االجتامعيـة والثقافيـة يف املحـصول اللفظــي والتحـصيل الـدرايس لتلميـذات الــصف 

 ،جامعـة امللـك فيـصل. كلية العلوم واألغذيـة. رسالة ماجستري غري منشورة. األول االبتدائي

 .األحساء

مية املهارات األساسـية  يف تنالقرآن الكريمدور ). هـ١٤١١( محد إبراهيم ،الصليفيح .٤٠

 ورقة عمـل مقدمـة للقـاء الـسنوي الثالـث للجمعيـة الـسعودية .لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 .الرياض. هـ٢٢/١١/١٤١١ – ٢٠للعلوم الرتبوية والنفسية يف الفرتة 

ــحيان وحــسن،الــضحيان .٤١ ــابطني، ســعود ض ــد والب ــد احلمي ــزت عب ــد ، ع  أيمــن حمم

. القـرآن الكـريميات خرجيي التعلـيم العـام وخرجيـي حتفـيظ دراسة مقارنة مستو). هـ١٤٢٢(

مطـابع : الريـاض. بـوزارة الرتبيـة والتعلـيمدراسة منشورة باإلدارة العامـة للبحـوث الرتبويـة 

 .اجلارس



   

  

العالقـة بـني الـسلوك العـدواين ). هــ١٤٢٥( تيـسري بـن احلـسن بـن زيـد ،أبو طالـب .٤٢

دى عينـة مـن طـالب الـصف الثالـث ثـانوي والتحصيل الدرايس وبعض املتغريات املدرسية ل

 . مكة املكرمة،جامعة أم القرى. كلية الرتبية. رسالة ماجستري غري منشورة. للبنني

 يف غـرس القرآن الكريمأثر حتفيظ ). هـ١٤٢١( أم سلمة عبد اهللا قسم السيد ،الطيب .٤٣

 غــري تريرســالة ماجــس. وتنميــة القــيم اإلســالمية عنــد الطلبــة حالــة حمافظــة اخلرطــوم بحــري

 .السودان، جامعة أم درمان اإلسالمية. كلية الرتبية. منشورة

 وأثرها عىل التحصيل العلمي القرآن الكريمحلق ). هـ١٤٢٥( حممد عبد اهللا ،العامر .٤٤

 القــرآن الكــريم دراســة مقدمــة ملـسابقة .العـام لطــالب املرحلـة املتوســطة يف حمافظــة األحـساء

 .بدون. الرتبية والتعليموزارةوالبحوث اإلسالمية عىل مستوى 

 عنــد القــرآن الكــريمالــصفات الرتبويــة حلملـة ). هــ١٤٢٣( حممــد أمحــد ،العـامودي .٤٥

مكـة  الثانوية بمنطقة القرآن الكريماإلمام اآلجري ومدى توافرها لدى طالب مدارس حتفيظ 

 ،قـرىجامعـة أم ال. كليـة الرتبيـة. غـري منـشورة دراسة تكميلية لنيل درجة املاجـستري .املكرمة

 .مكة املكرمة

 تطبيقاهتــا – مبادئهـا – الرتبيـة احلديثـة مادهتـا. ٧ط). م١٩٦٩(صـالح ، عبـد العزيـز .٤٦

 .دار املعارف: مرص. العلمية

. موسوعة القيم واألخـالق اإلسـالمية). هـ١٤٢٦( إسامعيل عبد الفتاح ،عبد الكايف .٤٧

 .مركز اإلسكندرية للكتب: اإلسكندرية

جملــة . املعجــزة الــصوتية للقــرآن الكــريم). ر هـــ صــف١٤٢٢( حممــود يوســف ،عبــده .٤٨

 . مكة املكرمة، ١٥ – ١٤ ص ٩عدد . اإلعجاز العلمي

 .مؤسسة الرسالة:  بريوت.معامل الثقافة اإلسالمية). هـ١٣٩٤( عبد الكريم ،عثامن .٤٩



  

عالقة التحصيل الـدرايس للطالبـة اجلامعيـة الـسعودية ). م١٩٩٥( حكمت ،العرايب .٥٠

 .١٦٢ – ١٣٣، ص٧٠م. جملة جامعة امللك سعود. ببعض املتغريات األرسية

 يف التحصيل اللغـوي القرآن الكريمأثر حفظ ). هـ١٤١١( يوسف عبد اهللا ،العريفي .٥١

 دراسـة تكميليـة لنيـل درجـة .يف جمال القواعد النحوية لـدى تالميـذ الـصف الثالـث املتوسـط

 .جامعة أم القرى، مكة املكرمة. كلية الرتبية. غري منشورةاملاجستري 

. املــدخل إىل البحــث يف العلــوم الــسلوكية. ٢ط).هـــ١٤٢١( صــالح محــد ،العــساف .٥٢

 .مكتبة العبيكان: الرياض

 .األصــول الفلــسفية للرتبيــة: يف أصــول الرتبيــة). هـــ١٣٩٠( حممــد اهلــادي ،عفيفــي .٥٣

 .مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة

مكتـب الرتبيــة : الريــاض.  القـيم الـسلوكية).هـــ١٤٢٢(ني  حممـود عطــا حـس،عقـل .٥٤

 .العريب لدول اخلليج

 . يف الـسجونالقـرآن الكـريمفاعلية حلقات ). هـ١٤٢٢( سليامن بن عبد اهللا ،العقيل .٥٥

 – ١٤دراســــة مقدمــــة لنــــدوة اإلصــــالح والتأهيــــل يف املؤســــسات العقابيــــة املنعقــــدة يف 

أكاديمية نـايف  بالتعاون مع بن سعود اإلسالميةاإلمام حممد تتبناه جامعة . هـ١٦/٨/١٤٢٢

 . الرياض،العربية للعلوم األمنية

القـرآن دراسة استطالعية للعالقة بني مدى حفظ ). هـ١٤١١( حممد موسى ،عقيالن .٥٦

.  وتالوتـه ومــستوى األداء ملهـارات القــراءة لـدى تالميـذ الــصف الـسادس االبتــدائيالكـريم

ث للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية يف الفـرتة مـن دراسة مقدمة للقاء السنوي الثال

 .هـ، الرياض٢٢/١١/١٤١١ – ٢٠



   

  

رسـالة ماجـستري . قـيم اإلسـالم اخللقيـة وآثارهـا). هـ١٤٠٩( عبد اهللا حممد ،العمرو .٥٧

 . الرياض،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة . كلية الرشيعة. غري منشورة

ابـن (األخالق بني املدرستني الـسلفية والفلـسفية ). هـ١٤٢٧( عبد اهللا حممد ،العمرو .٥٨

سلــسلة الرســائل اجلامعية،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود . )ًمــسكويه وابــن القــيم نموذجــا

 . الرياض،٦٣. اإلسالمية

ــد .٥٩ ــم ،العي ــليامن قاس ــدة ١٤٢٧( س ـــ ذو القع ــىل ). ١٤ه ــا ع ــالقرآن وآثاره ــة ب الرتبي

ــالب ــش.الط ــا يف اللقــاء ال ــسعودية للعلــوم الرتبويــة ) ٧٤(هري  حمــارضة ألقاه للجمعيــة ال

 .والنفسية، الرياض

مكتبـة : املدينـة املنـورة. القيم اإلسالمية والرتبيـة). هـ١٤٠٨( عيل خليل ،أبو العينني .٦٠

 .إبراهيم حلبي

القـرآن أثـر االلتحـاق بجامعـة حتفـيظ ). هــ١٤١٥( عبد اهللا أمحد الغميطـي ،الغامدي .٦١

يف مادة التفـسري لـدى تالميـذ الـصف الثالـث املتوسـط بمدينـة  عىل التحصيل الدرايس الكريم

مكـة ، جامعـة أم القـرى. كلية الرتبيـة.  غري منشورة دراسة تكميلية لنيل درجة املاجستري.جدة

 .املكرمة

 ونمـو احلكـم اخللقـي القـرآن الكـريمحفـظ ). هــ١٤٢١( منى محود حممـد ،الغامدي .٦٢

 القــرآن الكــريماملتوســطة العامــة وحتفــيظ لــدى عينــة مــن طالبــات الــصف الثالــث للمرحلــة 

كليـة .  غـري منـشورةدراسة تكميلية لنيل درجة املاجستري. بمحافظة جدة دراسة حتليلية مقارنة

 .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى. الرتبية

دور الرتبيــة يف غــرس القــيم األخالقيــة يف نفــوس ). ١٩٩٢( بطــي حممــد ،الفالحــي .٦٣

ــنشء ــدوة ال،ال ــة لن ــة مقدم ــوم دراس ــة والعل ــة ،ثقاف ــدورة الثالث ــيم ال ــة والتعل ــوزارة الرتبي . ب

 .اإلمارات



  

. علـم الــنفس االجتامعــي. ٢ط).هـــ١٣٩٧( حممـد عــيل ، مــصطفى والقطــان،فهمـي .٦٤

 .مكتبة اخلانجي: القاهرة

 القـرآن الكـريمفـروق كثـرية بـني االسـتامع إىل ). هـ ذو القعدة١٤٢٠( أمحد ،القايض .٦٥

 .الكويت، ٥٣ص). ١٧٩( عدد .ورجملة الن. واالستامع إىل غريه

أثـر العفـو عـن العقوبـة ملـن حيفـظ ). هــ١٤٢٠( عـوض مطلـق الـدريمي ،القحطاين .٦٦

. غـري منـشورة دراسـة تكميليـة لنيـل درجـة املاجـستري .كتاب اهللا يف احلد من العـود للجريمـة

 .، الرياضأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. معهد الدراسات العليا

ــاين .٦٧ ــ،القحط ــدريمي  ع ــق ال ـــ١٤٢٢(وض مطل ــظ ). ه ــريمحف ــرآن الك  ودوره يف الق

دراسة مقدمة لندوة اإلصالح والتأهيل يف املؤسسات العقابيـة املنعقـدة . هتذيب سلوك النزالء

 بالتعــاون مــع اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالميةتتبنــاه جامعــة . هـــ١٦/٨/١٤٢٢ – ١٤يف 

 .اضالري. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

دور بعض العوامـل االجتامعيـة واالقتـصادية يف ). هـ١٤٢٢( عيل بن عايض ،القرين .٦٨

. رسـالة ماجـستري غـري منـشورة. التحصيل الدرايس لطالب املرحلة الثانويـة بمدينـة الريـاض

 . الرياض،جامعة امللك سعود. كلية الرتبية

 .لرسالةمؤسسة ا:بريوت.٢٥ط.مباحث يف علوم القرآن). هـ١٤١٤(مناع، القطان .٦٩

 .دار الرشوق:  بريوت١٠ط.معامل يف الطريق). هـ١٤٠٣( سيد ،قطب .٧٠

التعلــيم االبتــدائي ودوره يف تنميــة املهــارات ). هـــ١٤١١( حممــد رواس ،قلعــة جــي .٧١

 ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الثالـث للجمعيـة الـسعودية للعلـوم .األساسية لدى التلميذة

 .الرياض. هـ٢٢/١١/١٤١١ – ٢٠الرتبوية والنفسية يف الفرتة 



   

  

ــاب :  النــارشون.املــدخل إىل القــيم اإلســالمية). هـــ١٤٠٤( جــابر ،قميحــة .٧٢ دار الكت

 .دار الكتاب اللبناين: دار الكتاب املرصي و بريوت: اإلسالمية القاهرة

دراسـة ). هــ١٤٠٥( رضا عيل وسحاب،سامل أمحـد وبامـشموس،سعيد حممـد ،كابيل .٧٣

 التحصيل الدرايس للطـالب املتفـوقني باملرحلـة الثانويـة حتليلية للمتغريات املرتبطة بمعدالت

 .جامعة امللك عبدالعزيز، جدة. عامدة القبول والتسجيل.خالل دراستهم اجلامعية

دار الريـان :  القـاهرة. البدايـة والنهايـة).هــ١٤٠٨( أبـو الفـداء الدمـشقي ،ابن كثـري .٧٤

 .للرتاث

 .جريدة الرياض. اقتالع اجلذور. )٧هـ ربيع اآلخر ١٤٢٥( عبد اهللا إبراهيم ،الكعيد .٧٥

 .الرياض). ١٣٤٧٤(عدد 

العالقـة بـني التحـصيل الـدرايس وبعـض ). هـ١٤١٠( سامية حممد عوض ،بن الدن .٧٦

رسـالة ماجـستري غـري . سامت الشخصية لدى طالبات الصف الثاين الثانوي يف مدينة الريـاض

 .الرياض، الرئاسة العامة لتعليم البنات. كلية الرتبية. منشورة

        : َ الريــاض.ســنن ابــن ماجــه. ٣ط).هـــ١٤٢١( حممــد بــن يزيــد الربيعــي ،ابــن ماجــه .٧٧

 .دار السالم

دراسـة . أثـر القـرآن عـىل هتـذيب سـلوك الـسجني). هــ١٤٢٢( رقية حممد ،املحارب .٧٨

. هــ١٦/٨/١٤٢٢-١٤مقدمة لندوة اإلصالح والتأهيـل يف املؤسـسات العقابيـة املنعقـدة يف 

أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم  بالتعـاون مـع حممد بـن سـعود اإلسـالميةاإلمام تتبناه جامعة 

 .الرياض. األمنية

 القيم اإلسالمية لدى طالبات جامعتي أم ).هـ١٤٢٠( رجاء بنت سيد عيل ،املحضار .٧٩

 دراسـة تكميليـة . وامللك عبد العزيز بجدة وعالقتها بالتخصص الدرايسبمكة املكرمةالقرى 

 .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى. كلية الرتبية. غري منشورةلنيل درجة الدكتوراه 



  

اململكـة . التقريـر اخلتـامي. )هــ١٤٢٥( وعلومه القرآن الكريماملركز اخلريي لتعليم  .٨٠

 .، الرياضالعربية السعودية

اململكـة .  الالئحة األساسـية)هـ١٤٢٥( وعلومه القرآن الكريماملركز اخلريي لتعليم  .٨١

 .ياض الر،العربية السعودية

ــيم  .٨٢ ــريماملركــز اخلــريي لتعل ـــ١٤٢٧( وعلومــه القــرآن الك ــسنوية)ه .  اإلحــصائية ال

 . الرياض،اململكة العربية السعودية

 .دار السالم:  الرياض.صحيح مسلم. ٣ط). هـ١٤٢١( مسلم بن احلجاج ،مسلم .٨٣

. جريـدة الريـاض. الـرأي للجميـع). ٤هــ رمـضان ١٤٢٦( إبراهيم عبد اهللا ،املطلق .٨٤

 .الرياض). ١٣٦١٩(عدد 

 عىل تنمية مهارات القرآن الكريمأثر حفظ ). هـ١٤٢٢( فايزة بنت مجيل حممد ،معلم .٨٥

 دراسـة تكميليـة .بمكـة املكرمـةاالستقبال اللغوي لدى تلميذات الصف الـسادس االبتـدائي 

 .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى. كلية الرتبية.  غري منشورةلنيل درجة املاجستري

 يف تنميــة مهــارات القــراءة القــرآن الكــريمدور ). هـــ١٤١١(الح  ســعيد فــ،املغامــيس .٨٦

دراسـة مقدمـة للقـاء الـسنوي الثالـث . والكتابة لدى تالميذ املرحلة االبتدائيـة باملدينـة املنـورة

 .الرياض. هـ٢٢/١١/١٤١١ – ٢٠للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية يف الفرتة 

 وتعلـيم اللغـة القـرآن الكـريمعالقـة بـني حفـظ ال). هـ١٤١٥( سعيد فالح ،املغاميس .٨٧

       ، )١١( العــدد .اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالميةجملــة جامعــة . العربيــة لغــري النــاطقني هبــا

 .١٢٧ – ٩٨ص

ــدى، .٨٨ ــدالرمحن  املف ــر عب ـــ١٤٢٠(عم ــة ). ه ــول املدرس ــد دخ ــسن عن ــني ال ــة ب العالق

 .٦٧-٤٦، ص)٩(العددرسالة الرتبية وعلم النفس، . والتحصيل الدرايس



   

  

الرتبيـة االجتامعيـة املتـضمنة يف مقـررات ). هــ١٤٠٩( رسمية حممد شحادة ،منصور .٨٩

دراسـة تكميليـة لنيـل . احلديث للمرحلة الثانوية للبنـات ودورهـا يف تربيـة الفتيـات املـسلامت

 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى. كلية الرتبية. درجة املاجستري

 .دار احلديث:  القاهرة.لسان العرب). هـ١٤٢٧( حممد بن مكرم ،ابن منظور .٩٠

. ًومناهجهم أيضا حتاكم بذات التهمـة). ٢٧هـ ذو القعدة ١٤٢٤( عيل سعد ،املوسى .٩١

 .أهبا). ١٢٠٧( عدد .جريدة الوطن

. تدين مـستوى التحـصيل واإلنجـاز املـدريس). م٢٠٠٤( عمر عبد الرحيم ،نرص اهللا .٩٢

 .دار وائل للنرش

 .دار الكتاب العريب: بريوت. السرية النبوية). هـ١٤٢٥( عبد امللك ،ابن هشام .٩٣

الفروق يف مهـارات القـراءة واإلمـالء واحلـساب ). هـ١٤١١( هانم حامد ،ياركندي .٩٤

 .بمكـة املكرمـة واملدارس العادية يف الصف الرابع االبتـدائي القرآن الكريمبني طالبات حتفيظ 

  وم الرتبويـة والنفـسية يف الفـرتة دراسة مقدمة للقاء الـسنوي الثالـث للجمعيـة الـسعودية للعلـ

 .الرياض. هـ٢٢/١١/١٤١١ – ٢٠

: القــاهرة. الجتـاه األخالقــي يف اإلسـالم دراسـة مقارنـةا). هــ١٣٩٢( مقـداد ،يـاجلن .٩٥

 .مكتبة اخلانجي

٩٦. Almohishi) منتـــدى ســـنابس. مـــن هنـــا يبـــدأ اإلرهـــاب). م٢٠٠٤.sanabes – 

Brown. 



 

 

 

 
  



 



 

 

 

  
  



   

  

  
  

 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

   

 .بدر جويعد العتيبي .د ١
عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الرتبية 

 .جامعة امللك سعود

 .سامل هيكل.د.أ ٢
اإلمام حممد معة عضو هيئة التدريس بجا

 .بن سعود اإلسالميةا

 .السعيد رشاد.د ٣
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 .سليامن الغديان.د ٤
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 .سليامن قاسم العيد.د.أ ٥
عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الثقافة 

 .امعة امللك سعوداإلسالمية ج

 .سمري بركات.د.أ ٦
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 . السيد اخلمينيس.د.أ ٧
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 .سعود

 .صالح إبراهيم الصنيع.د.أ ٨
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 .صالح أبو عباة.د.أ ٩
اإلمام حممد و هيئة التدريس بجامعة عض

 .بن سعود اإلسالميةا



   

  

   

 .عبد الرمحن بن عبد الوهاب البابطني.د ١٠
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 .سعود

 .عبد العزيز السنبل.د.أ ١١
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 .سعود

 .مرشف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم .عبد الكريم اجلهيني.د ١٢

 .مرشف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم .د اهللا بن عبد العزيز السلامنعب.د ١٣

 .عثامن الربيكان.د ١٤
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 . سعود

 .مرشف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم .عصام ركن.د ١٥

 .فتحي معبد.د ١٦
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 .طانفهد السل.د ١٧
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 .سعود

 .حممد اليحيى.د ١٨
 مللـــكاعـــضو هيئـــة التـــدريس بجامعـــة 

 .سعود

 .معوض الفالح عبد السالم.د ١٩
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالميةا

 .مقداد ياجلن.د.أ ٢٠
اإلمام حممد عضو هيئة التدريس بجامعة 

 .بن سعود اإلسالمية

 .مرشف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم .هادي عيل بحاري.د ٢١



  

  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  



   

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 .وفقه اهللا    معلم املرحلة املتوسطة                              /سعادة األستاذ

 :ورمحة اهللا وبركاته أما بعدالسالم عليكم 

يرشفني أن أضع بني يديك الدراسة االستطالعية ملعرفـة رأيكـم عـن مـدى مناسـبة القـيم 

إن شـاء - و التي سأقوم ببنـاء مقيـاس هلـا الواردة يف االستبانة لطالب الصف 

لرتبيـة كليـة  يف البحث للحصول عىل درجة املاجـستري يف أصـول الرتبيـة مـن قـسم ا-اهللا تعاىل

عالقـة التحـاق الطالـب : العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية بعنـوان 

 ): دراسة استطالعية(بحلقة حتفيظ القرآن الكريم ببعض املتغريات الرتبوية 
   

 


 

 

 
 

 
 





 
 



 
 

 
 

     / أدب احلديث ١

   /   األمانة ٢

  

لذا آمل التكرم بقراءهتا وإبداء مرئياتكم عن مدى مناسبة القـيم الـواردة يف االسـتبانة لطـالب 

 .كام يف املثال يف اجلدول أعالهـ  (  /  )  بوضع عالمة األول متوسطالصف 

 كم ولكم حتيايت،،،               شاكرا لكم سلفا حسن جتاوب
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      أدب احلديث ١

      األمانة ٢

      اإليثار ٣

      بر الوالدين ٤

      التسامح ٥

      التعاون ٦

      التواضع ٧

      حسن الظن ٨

      احلياء ٩

      الصرب ١٠

      الصدق ١١

      الطاعة ١٢

      العدل ١٣

      غض البرص ١٤

      الكرم ١٥

      النظافة ١٦

      الوفاء ١٧
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 بوزارة الرتبية والتعليممرشف تربوي  .أمحد اجلهيمي.د ١

 . سعودمللكاعضو هيئة التدريس بجامعة  .أمحد مهدي مصطفى.د.أ ٢

 .بدر بن جويعد العتيبي.د ٣
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 .وفقه اهللا        : املكرم طالب حلقة حتفيظ القرآن الكريم

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد

يسعدين أن أضع بـني يـديك هـذه االسـتبانة التـي أطبقهـا إلجـراء البحـث التكمـييل لنيـل 

مـن قـسم الرتبيـة كليـة العلـوم االجتامعيـة ) أصـول الرتبيـة(اجـستري يف الرتبيـة مـسار درجة امل

عالقة التحاق الطالب بحلقة حتفـيظ القـرآن : بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بعنوان

 .وألمهية رأيك يف هذه االستبانة) دراسة ميدانية(الكريم ببعض املتغريات 

 ملا لرأيك مـن يها آمل منك التكرم باإلطالع عل

أمهية يف حتقيق نتائج البحـث، علـام أن هـذه املعلومـات التـي سـوف تـذكرها سـتكون لغـرض 

        :    نموذج لإلجابة عن االستبانة كام ييلاالبحث العلمي فقط ويف رسية تامة، وهذ

 
 



 
   



 

     / أحرص عىل أن تكون أقوايل مطابقة ألفعايل ١

   /   ال أستعمل أغراض غريي بدون إذهنم ٢

 ولكم شكري وتقديري،،،

 

 



  

 

 

  
 (                           ).احلي      ).     (                             اسم املسجد 

 

 ..............أخرى تذكر.         أول متوسط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ةيف أي صف التحقت باحللق

 . سادس ابتدائيقبل .  خامس ابتدائيقبل . قبل رابع ابتدائي

 .قبل أول متوسط 

 

 ............أخرى تذكر.   يف أول متوسط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السادس االبتدائيكم كان تقديرك الدرايس يف الصف 

 .ضعيف.   مقبولجيد      . جيدجدا.     ممتاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الفصل الدرايس األولكم كان تقديرك 

 . ضعيف.    مقبول.    جيد.     جيدجدا.     تازمم

  
  



   

  

  

 

  

 
 



 
   



 

١ 
أحـرص عـىل أن تكـون أقـوايل مطابقـة 

 ألفعايل
     

      ألحد والدي) أف(أبتعد عن قول  ٢

       نظافة مالبيسأحرص عىل ٣

      أجتنب مقاطعة احلديث ٤

٥ 
إذا وضع أحد عندي أمانة فأردهـا كـام 

 كانت
     

٦ 
إذا طلبـت منـي الــشهادة فـال أقــول إال 

 احلق
     

      ابتعد عن رفع صويت عىل أحد والداي ٧

٨ 
ــر مــن مــرتني يف  أقــوم باالســتحامم أكث

 األسبوع
     

      أنصت ملن يتحدث ٩

      ال أفيش أرسار زمالئي ١٠



  

 
 



 
   



 

١١ 
التزم بقول احلقيقة ولو كانـت مزعجـة 

 ألصدقائي
     

١٢ 
أنفذ ما يطلبه مني والداي من أوامر يف 

 غري معصية اهللا
     

      أحافظ عىل نظافة غرفتي  ١٣

١٤ 
ــــشعر  ــــدث لي ــــري للمتح ــــز نظ أرك

 باهتاممي به
     

      ال أستعمل أغراض غريي بدون إذهنم ١٥

١٦ 
أجتنــب احلــديث عــن معلومــات غــري 

 متأكد من صحتها
     

١٧ 
أجتنب اإلحلاح عىل والـداي يف طلـب 

 حاجايت
     

١٨ 
أرمــي النفايــات يف احلاويــات اخلاصــة 

 هبا
     

١٩ 
أحـــل واجبـــايت املدرســـية بنفـــيس وال 

 أستعني بأحد
     

      ال أكذب ولو كنت مازحا ٢٠



   

  

 
 



 
   



 

٢١ 
ــداي ــد وال ــن أح ــتأذن م  إذا أرادت أس

 اخلروج من املنزل
     

      أحافظ عىل نظافة كتبي املدرسية ٢٢

٢٣ 
أنفذ ما يطلب مني حتى لـو مل يراقبنـي 

 أحد من الناس
     

٢٤ 
أجتنب احلـديث يف طـرف ونكـت غـري 

 صحيحة 
     

      أقبل رأس والداي كل يوم ٢٥

٢٦ 
أتعطــر عنــدما أذهــب إىل املدرســة أو 

 احللقة
     

٢٧ 
إذا كنت يف جلسة الفصل فـال أحتـدث 

 حتى يأذن يل املعلم
     

٢٨ 
أجتنب الكذب إذا سألني أحـد يف أمـر 

 حيرجني 
     

٢٩ 
ال أبدأ بالطعام قبل والداي إذا كنا عىل 

 سفرة واحدة
     

      أقلم أظافري مرة كل أسبوع ٣٠



  

 
 



 
   



 

      )ًقل خريا أو اصمت(أعمل بمبدأ  ٣١

      فاء بالعهدأحرص عىل الو ٣٢

٣٣ 
ال أدخل املنزل قبـل والـداي إذا وقفنـا 

 أمام الباب سويا
     

      أحافظ عىل تنظيف أسناين قبل النوم ٣٤

٣٥ 
أجتنـب احلــديث بـصوت عــايل يــزعج 

 السامع 
     

٣٦ 
أبتعد عن خمالطـة مـن يكـذب حتـى ال 

 يؤثر عىل سلوكي
     

٣٧ 
 ًإذا أردت من أحـد والـداي شـيئا فـإين

 وما شاهبها) لو سمحت(أبدأ بـ
     

      أجتنب الكلامت البذيئة يف حديثي  ٣٨

      أحافظ عىل املمتلكات العامة ٣٩

      أجتنب مدح صديقي بام ليس فيه ٤٠

٤١ 
ال أرسق مــن املحــالت التجاريــة ولــو 

 كان صاحب املحل غافال عني 
     

     أحافظ عىل استخدام السواك عند كـل  ٤٢



   

  

 
 



 
   



 

 صالة

      أجتنب احلديث فيام ال خيصني  ٤٣

٤٤ 
ــال  ــيئا ف ــا ش ــخص م ــي ش إذا رسق من

 أحتني الفرصة لرسقته
     

      أحرص عىل الدعاء لوالداي ٤٥

٤٦ 
ًإذا اقرتضت مبلغا من زمييل فـإين أرده 

 .له وال أنكره
     

      ال أستأثر باحلديث يف املجلس ٤٧

٤٨ 
فـإين أرد لـه إذا سابني أحد أو شـتمني 

 ونحوها) ساحمك اهللا(
     

٤٩ 
أحرص عـىل نظافـة دورات امليـاه بعـد 

 استخدامي هلا
     

      أقر باألخطاء التي أرتكبها ٥٠

  أشكرك أخي عىل ما بذلته من جهدًوأخريا
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Abstract 
  

Theme: the relationship of a student enrolment in memorization of the 
Quran with some variables (field study in the city of Riyadh) presented in 
the school year (١٤٢٩ - ١٤٢٨)  

The study identified the problem in a principle question: what is the 
relationship of a student's enrolment in memorization of the Holy 
Quran with some educational variables (academic achievement, moral 
values (sincerity, philanthropy  for parents, cleanliness, speech decency 
and honesty)? 
Out of this question comes the following questions:  
Question ١: What is the relationship of a student enrolment in 

memorization of the Holy Quran with general academic 
achievements?  

Question ٢: What is the availability of the value of sincerity of students 
enrolled in a memorization of the Holy Quran seminar? 

Question ٣: What is the availability of the value of philanthropy  for the 
parents with relation to students enrolled in a memorization 
of the Holy Quran seminar? 

Question ٤: What is the availability of the value of cleanliness among 
students enrolled in a memorization of the Holy Quran 
seminar? 

Question ٥: To what extent is the value of speech decency available in 
relation with students enrolled in a memorization of the Holy 
Quran seminar? 

Question ٦: What is the availability of the value of honesty in relation with 
students enrolled in a memorization of the Holy Quran 
seminar? 

Question ٧: Are there any statistically significant differences between 
individuals in the sample study in providing moral values 
"honesty, philanthropy for parents, cleanliness, speech 
decency, honesty according to the difference of their classes? 

The study aimed to identify the relationship of a student enrolment of 
memorization of the Quran seminar with general school achievement, and 
moral values "sincerity, philanthropy for parents, cleanliness, speech 
decency, honesty ". The significance of the study lies in the importance of 
memorization of the Holy Quran seminars, which derives its importance 
from the attention they give to the Holy Quran and its prestige to 



   

  

concentrate on their reality as nurseries that spread in the community, 
especially since this study identifies the relationship of a student enrolment 
in memorization of the Holy Quran seminar with two variables that have 
their importance in the field of education and social life. 

The approach taken by the researcher is a descriptive survey and 
descriptive correlation. He also used a questionnaire as a tool for the study 
and the community of study that can be generalized by the results of the 
study are first intermediate students in seminars for memorization of the 
Holy Quran that include ٦٥٩٦ students. The researcher randomly  took the 
study sample that included ٨٤٨ students. The study included five chapters. 
 

The study found a number of the most important results: 
١- The high academic achievement of students attending any different class 

the longer they attend  seminars of the Holy Quran memorization.  
٢– Existence of moral values "sincerity, philanthropy for parents, 

cleanliness, speech manners, honesty" to the students enrolled in a 
memorization of the Holy Quran seminars.  

٣- The absence of significant differences between individuals in the sample 
study in providing moral values "sincerity, philanthropy for parents, 
cleanliness, speech decency, honesty "if they have different classes in 
memorization of the Holy Quran seminar as they are already provided 
with them because of their ties to the Holy Quran, which is a guide to 
the best and don't need a long time to show its impact. 

In light of the results of study, the researcher presents many of  
the most important recommendations: 
١- Interest in the removal of obstacles that limit the access of students 

memorization of the Holy Quran seminars. 
٢- Establishment of workshops, forums that tell the importance of the 

enrolment of students in memorization of the Holy Quran seminars. 
٣- Work to encourage and motivate students to attend seminars of  the Holy 

Quran memorization by teachers and parents.  
٤- Encourage community members to attend seminars of the Holy Quran 

memorization and to highlight the role of memorization of the Holy 
Quran and its impact on the community, by those who are in charge in 
the media in all its forms ; legible , audible and visible. 

The researcher suggested a number of studies, namely:  



)(  
١- relationship of a student enrolment in seminars of the Holy Quran 

memorization with other variables such as "social consensus". In cities 
other than the city of Riyadh. 

٢– Obstacles of a student's enrolment in a seminar of the Holy Quran 
memorization. 

٣– To what extent did the charitable societies play their educational role?  
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 ٣٥  ..........أثر حفظ القرآن الكريم عىل التحصيل الدرايس وتعلم اللغة العربية -٣

 ٣٨  .......................................أثر القرآن الكريم يف عالج األمراض -٤

 ٣٩ فيظ القرآن الكريم عىل حلقات حتفاملحور الثاين املؤسسات اخلريية املعنية باإلرشا

 ٣٩  ............................اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض: ًأوال



   

  

  
 ٤٠  ...................................ما يتبع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم

 ٤٣ ............... ........................... حلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني-أ
 ٤٣  .......التطور الكمي ألعداد الطالب يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني -١
 ٤٦ التطور الكمي ألعداد الطالب اخلامتني يف  حلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني -٢

 ٤٩  ........التطور الكمي ألعداد املعلمني يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني -٣
 ٥٢  ...................التطور الكمي ألعداد حلقات حتفيظ القرآن الكريم للبنني -٤

 ٥٥  ...........................................................املدارس النسائية -ب
 ٥٥  .........التطور الكمي ألعداد معلامت مدارس حتفيظ القرآن الكريم النسائية -١
 ٥٨  .................الكمي ألعداد مدارس حتفيظ القرآن الكريم النسائيةالتطور  -٢
 ٦٠  ....التطور الكمي ألعداد الطالبات يف املدارس النسائية حتفيظ القرآن الكريم -٣

 ٦٢  .....التطور الكمي ألعداد اخلامتات يف املدارس النسائية حتفيظ القرآن الكريم -٤
 ٦٤  ................................................علومهمعهد القرآن الكريم و -ج
 ٦٤  ................................................معاهد معلامت القرآن الكريم -د

 ٦٥  ..............................مدارس النجباء األهلية لتحفيظ القرآن الكريم -هـ
 ٦٥  ................................رآن الكريم وعلومهاملركز اخلريي لتعليم الق :ًثانيا

 ٦٥  ..............................لومه وعأهداف املركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم
 ٦٧  ..............................ما يتبع املركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه

 ٦٧ .............................................. .............مدارس الرجال: ًأوال
 ٧١  ................التطور الكمي ألعداد املعلمني ملدارس الرجال باملركز اخلريي -١
 ٧٣  .............التطور الكمي ألعداد الدارسني بمدارس الرجال باملركز اخلريي -٢

 ٧٥  ................تعليم القرآن الكريممدارس النساء التابعة للمركز اخلريي ل: ًثانيا
 ٧٧ ..التطور الكمي ألعداد املعلامت باملركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه -١

 ٧٩ التطور الكمي ألعداد الدارسات باملركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه -٢
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