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م الكر القرآن حفظ الذاكرة اء و ما اتيجيات اس عض استخدام جة رد ر

املكرمة مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف طالب رلدى ي ل

فظ ل م بإتقا ا   وعالق
ي القحطا يح بن ع بن   عوض

امل التدقسم وطر رنا بية،سق ال القر،لية أم السعودية،ىجامعة ية العر   .اململكة

 aaqahtani@uqu.edu.sa:  يميل
 
 

  

:املستخلص  
ــــــ ـــــستخدم أن يمكـــــن ـــــ ال الـــــذاكرة اء و مـــــا اتيجيات اســـــ تحديـــــد ـــــ إ اســـــة الد ـــــذه رـــــدفت ر

إل الطالب ذلـكمساعدة وعالقـة ا ل م استخدام جة د ع والتعرف م، الكر القرآن حفظ رتقان
فـظ ل م إتقـا جـة ــة  .ربد الثانو م الكـر القـرآن تحفــيظ س مـدا مـن اســة الد مجتمـع ـو ت روقــد ر ن

قــــــة بالطر املحـــــددة س للمـــــدا الثــــــانو و الـــــصف طـــــالب اختيـــــار وتــــــم املكرمـــــة، مكـــــة ربمدينـــــة ي ل
م وعــــــــدد العنقوديــــــــة ـــــــــر) 84(العــــــــشوائية ال للعــــــــام و ــــــــ ا الد للفــــــــصل وذلــــــــك يطالبــــــــا، ل ر

الوصـفي. ـ1440/ـ1439 املـن الباحث استخدم اسة الد داف أ واملـن)الوثـائقي(رولتحقيق ،
الوصــفي)املــس(الوصــفي واملــن الباحــث  .)رتبــاطي(، جــع اســة للد مــة الال البيانــات مــع رو ر ز

و اســــــات والد ساســــــية املــــــصادر ــــــ الــــــذاكرةرإ اء و مــــــا بموضــــــوع ــــــت عن ــــــ ال ــــــة بو ال ربحــــــاث
ـــــــا ا ا وم الــــــذاكرة اء و مـــــــا اتيجيات اســــــ وضـــــــمنھ مقياســــــا الباحـــــــث أعــــــد كمـــــــا ا، اتيجيا رواســــــ ر
الطــالب إتقــان جــة د تحديــد ــ الباحــث واعتمــد م، الكــر القــرآن حفــظ وإتقــان يــت لتث راملناســبة

معل أجراه الذي ي ا ال ختبار ع فظ اسـةل الد عينة لطالب م الكر توصـل  .رالقرآن وقـد
مــــــن مجموعــــــة ـــــا م اتيجية اســــــ ــــــل تتـــــضمن الــــــذاكرة اء و ملــــــا اتيجيات اســـــ ــــــع أ ــــــ إ رالباحـــــث ر
اتيجية اســــــــ ـــــــ و م، الكــــــــر القـــــــرآن حفــــــــظ وإتقـــــــان يــــــــت تث ـــــــ ــــــــا ســـــــتعانة يمكــــــــن ات، ـــــــا رامل

ـــساؤ وال التكــــرار اتيجية واســـ املختلفـــة، ـــد ا ذولتخصيـــصات التنظــــيم اتيجية واســـ ي، الـــذا
ي والتــــــــــصو اللفظـــــــــــي التوســـــــــــيع اتيجية واســـــــــــ ، ــــــــــ الطـــــــــــالب. راملع أن اســـــــــــة الد نتـــــــــــائج ـــــــــــرت روأظ

متوســـــطة جـــــة بد اتيجيات ســـــ ـــــذه رـــــستخدمو نـــــاك. ن أن أيـــــضا اســـــة الد نتـــــائج مـــــن ن روتبـــــ
مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ضـعيفة طرديـة تباطيـة ا ىعالقـة امل (α≥ 0.05) ر ـذين ن ينبـ ـ ـ. تغ و

حـــــات واملق التوصـــــيات مـــــن عـــــددا الباحـــــث وضـــــع نتـــــائج، مـــــن اســـــة الد إليـــــھ توصـــــلت مـــــا رضـــــوء
 .البحثية

املفتاحية لمات القـرآن:ال تحفـيظ س مـدا م، الكـر القرآن حفظ الذاكرة، اء و ما اتيجيات راس ر
م   .الكر
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The Degree of applying some Meta-Memory Strategies in 
Memorizing the Holy Qur’an and their Relationship 

with the Memorization Mastery Level of 1st  Secondary 
Year Students in Mecca 

 
Awad Bin Ali Bin Yahia Al-Kahtany 
Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education, Om-Al-Qora 
University, Saudi Arabia 
E-mail: aaqahtani@uqu.edu.sa 
 

 

ABSTRACT: 
This study aimed to determine the meta-memory strategies that can be 
used in helping students to master memorizing the Holy Quran, and to 
identify the degree of their use of them. The study also intended to 
examine the relationship between the use of meta-memory strategies 
and the level of memorization mastery . 
The study population consists of secondary schools for memorizing 
the Holy Quran in Mecca. The participants were (84) 1st grade 
students, from the mentioned secondary schools, selected randomly 
and in a cluster way.  To achieve the objectives of the study, the 
documentary, survey, and correlational descriptive approaches were 
used. The researcher examined and surveyed the main sources, studies 
and educational research that dealt with meta- memory and its 
strategies to collect the needed data for the study. A scale of meta-
memory strategies and their appropriate skills for memorizing and 
retaining The Holy Quran was prepared by the researcher. The degree 
of students' mastery of memorization was determined depending on 
the final exam conducted by the Holy Quran teachers of the students. 
The study revealed that there are four meta-memory strategies 
including a set of skills that can be helpful in memorizing and 
retaining the Holy Quran. The four strategies are: the different 
distributions of effort, the repetition and self- reflection, meaningful 
organizing, non-verbal and verbal expansion strategies. The results of 
the study showed that students use these strategies in a moderate 
degree. Moreover, the results illustrate that there is a weak positive 
direct correlation that is statistically significant at the level of (0.05 
≤α) between these two variables .  In light of the results of the study, 
the researcher presented a number of research recommendations and 
suggestions . 
Keywords: meta-memory strategies, memorization of the Holy Quran, 
schools of memorizing the Holy Quran.  
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  :مقدمة
عـــــا فقــــــال كتابــــــھ بحفــــــظ تكفــــــل الــــــذي مـــــد لــــــھۥا وإنــــــا ٱلــــــذكر نزلنــــــا نحــــــن ُ﴿إنــــــا َّ ََّ

ِ ِ
َ َّ َۡ ۡ ّ

ِ
َ ۡ َ َُ

َنفظـو
ُ

ِ
َٰ َ

ـر[﴾٩ قـا]9: ا إذ قلبـھ، ـ ع القـرآن نـز الـذي مـي ـ الن ـ ع والـسالم والـصالة لل؛
ن عـــا ٱألمـــ ح ٱلـــر بـــھ ُ﴿نـــز

ِ
َ ۡ ُ و ُّ ِ ِ َل َ َ

ن١٩٣ ٱملنـــذ مـــن ـــو لت قلبـــك ـــ َع ِرَ ِ ِ
ُ َ ُۡ

ِ ن َ َ
ِ
ۡ ََ ٰ ؛]194-193: الــــشعراء[﴾١٩٤َ

بإحــسان م تــبع ومــن ن ع والتــا ابة الــ مــن ــھ د وســلك ــھ، ن ــ ع وســار ديــھ، تــدى ا رومــن
عد و الدين، يوم   :إ

املحفـــوظ ن، املتـــ هللا حبـــل م الكـــر القـــرآن مـــنفـــإن الباطـــل يأتيـــھ ال ، العـــصو مـــر ـــ رع
طيبـة حيـاة تحيـا بھ ا تمسك قدر و ا، حيا ومن مة ذه دستو و و خلفھ، من وال يديھ ن رب

ــ ع قــال وتـذل، وتتخلــف قــر تتق عنــھ ــا تخل قـدر و الــسبل، أقــوم ــ إ ـدى ٱلقــرءانُو ــذا َ﴿إن َُ ۡ ۡ َ َٰ َّ
ِ

ش و أقوم لل ِدي
ّ َ ُ ََ ُ َۡ َ َ ۡ

ِ ِ
َّ
ِ اِ كب أجرا م ل أن ت ٱلص عملو ٱلذين ن ٱملؤمن ٗر

ِ
َ َّٗ ُۡ َ َۡ َُّ َ َّٰ

ِ
َٰ

ِ ِ ِ
َ نُ

ُ َ ۡ َ َ َ ۡ
ِ

ۡ
  ].9: سراء[﴾٩

مــة، ـذه ل الثالثـة املفـضلة ن القــر عليـھ ـت تر الـذي و املــصدر ـو م الكـر والقـرآن ل
و ال داية وال العلم ا شر و الدنيا نفأضاءوا   .و

علمــــاء أغلــــب ســــ ــــ مواملتأمــــل تمـــــام ا ــــا ف يجــــد ن، واملتــــأخر ن املتقــــدم مــــن مــــة
ذكـره مـا ـذا يؤكـد تقـان، و بالـسبق العلـوم أو يجعلونھ حيث ما، وف حفظا عا هللا بكتاب

ال عبد فقـال) 1978،166(ابن العلـم طلـب ومراتب جات لد تطر رعندما حفـظ" ق العلـم لفـأو
مھ وتف وعال جل هللا   ..." كتاب

الب بـــــھ) 107-1983،106(غـــــداديوذكـــــر يبـــــدأ أن العلـــــم طالـــــب ـــــ ع ـــــ ب ي مـــــا أو لأن
يـؤدي ـشغاال ا العلوم من ه غ شغل ي فال حفظھ فإذا ا، وأوال العلوم أجل و ف م، الكر القرآن

سيانھ   .إ

ــــل ل ا وصــــالح ا وشــــمول ــــا وكمال ا ســــال أداء ــــ ســــالمية بيــــة ال نجــــاح أن ــــب روال ر
نــا ـان، وم وزمـان ا مـصد ــ ع ـا اعتماد مـن لع م–ر الكـر وإعــداده-القــرآن املـسلم يــة تر ـ

فـــــي العر اســـــة كد اســـــات الد مـــــن العديـــــد ـــــت أثب حيـــــث ـــــا؛ وإعما ض ـــــ الفـــــة رل ر ر ،)1991(ر
دي ومعلــــــم)1994(والــــــسو ــــــ)2001(، ي والث والبكــــــر)2003(، فــــــظ) 2004(، الفعــــــال رالــــــدو

م تنميــة ــ م الكــر ــھالقــرآن وتوج م ســلوك وضــبط ــة بو وال ــة اللغو الطــالب ات لــھ. رــا أن كمــا
م علم و الطالب أداء ن وتحس ، التفك ات ا م تنمية إيجابيا   .   رأثرا

القــــرآن فــــظ ي يجــــا الــــدو ــــت تث نتــــائج مــــن الــــسابقة اســــات الد إليــــھ ت أشــــا رومــــا ر ر
العنا ميــة أ يؤكــد الطــالب، لــدى مختلفــة جوانــب ــ ع م م،الكــر الكــر للقــرآن الطــالب بحفــظ يــة

ــــ ع م ـــساعد ـــ ال ســــاليب و بالوســـائل م ـــد وتز وضـــبطھ، حفظــــھ إتقـــان ـــ ع م وومـــساعد
ــا، وفاعلي ا سـع ـادة و ـا مع التعامــل وكيفيـة بالـذاكرة يتعلـق مـا الوســائل تلـك ـم أ ومـن زذلـك،

الــشرار اســة د بــھ أوصــت مــا ــذا يو يتع) 2008(ر بمــا تمــام ة ضــر وأســاليبورمــن بالــذاكرة لــق
وجــــھ ــــ ع م الكــــر القــــرآن تحفــــيظ س مــــدا وطــــالب عــــام ل ــــش الطــــالب لــــدى ا وتحــــسي ــــا رتنمي

م لد والتذكر فظ ا وفاعلية كفاءة فع أجل من صوص   .را

اتيجيات واســــ وأســــاليب ــــا مع التعامــــل وكيفيــــة بذاكرتــــھ الطالــــب معرفــــة أن شــــك وال
ـــ ع أثـــر لـــھ ـــا، وفاعلي ا ســـع ـــادة أفـــضلز ل ـــش أكدتـــھ. علمـــھ مـــا ـــذا حيـــث) Matlin,1998(و

املناســبة اتيجيات ســ ــ ع للتعــرف بحاجــة فإنــھ أفــضل ل ــش الفــرد يــتعلم ــي أنــھ ــ إ ت رأشــا
علـــــم أجــــل مـــــن لديــــھ التـــــذكر اتيجيات اســــ عـــــدل بحيــــث لذاكرتـــــھ والــــضعف القـــــوة ونقــــاط لــــھ
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ات. أفـــــضل الســـــ س املـــــدا طـــــالب علـــــم ميـــــة أ ـــــ ع ـــــاروأكـــــدت أ حيـــــث الـــــذاكرة، اء و مـــــا ريجيات
ــ ع م ــساعد ل ــش ــا وتنظيم ــا وتخز املعلومــات اســتقبال كيفيــة ــ ع التعــرف ــ م ــساعد

ذلك م م طلب م ا واستدعا ا جاع   . اس

الـــدمرداش ذكـــر كمـــا الـــسلوك) 2008(والـــذاكرة مجـــاالت مختلـــف ـــ مـــا م ا دو رتلعـــب
و ا مـــضاعف ـــ ع والعمـــل ي، اءزـــسا و مـــا اتيجيات اســـ خـــالل مـــن ـــا وفاعلي ا يعا اســـ رـــادة

ميــــادين مختلــــف ــــ ــــ املعر نفجـــار ملواكبــــة اليــــوم العــــالم ـــھ يواج حقيقــــي تحــــد ــــ عت الـــذاكرة
ياة   .ا

الــــــتعلم مواقــــــف ــــــ ــــــا عمل وكيفيــــــة بذاكرتــــــھ الفــــــرد معرفــــــة الــــــذاكرة اء و بمــــــا رواملــــــراد
للمعلومــــات ا جاع واســـ ـــا وحفظ ، (املختلفـــة والزغلـــو لالزغلـــو مــــصطفى). 2009ل يـــر ن حـــ ىــــ

وكيفيـة) 2016( اتيجياتھ واسـ التذكر وخصائص ام وم الذاكرة ونات بم الفرد معرفة ع ا أ
ا ـضيف. اسـتخدام ـشمل) Antonietti; Lagnazi & Perego, 2000(و الـذاكرة اء و مـا ـوم مف رأن

و للتــــــذكر املختلفـــــة اتيجيات باالســـــ الفـــــرد ـــــ املــــــستغرو والوقـــــت ا اســـــتخدام وفائـــــدة ـــــا ا ا قم ر
ــا تطبيق ات وصــعو ـا ــر. لتطبيق اءTroyer Rich, 2002& Flavell, 2003)(ىو و مــا ــوم مف رأن

املختلفـة التــذكر اتيجيات الســ الفـرد اســتخدام مـدى يتــضمن ؤكــد. الـذاكرة  ;Siegler, 1996)و
Wellman,1998; pintrich,2002 (باسـ الفـرد ـ و ـامأن امل ـ ـا توظيف وكيفيـة التـذكر اتيجيات

الذاكرة اء و ما ونات م أحد و   . راملختلفة

ن تحـــس ـــ الـــذاكرة اء و مـــا اتيجيات الســـ الفعـــال الـــدو عديـــدة اســـات د ـــت أثب روقـــد ر ر
مثـــــل الــــتعلم نحـــــو م ودافعيــــ م ـــــا اتجا ــــ ع ي يجــــا والتـــــأث الطــــالب تحـــــصيل فــــع و رالــــذاكرة

ف والـــــشر ســـــيد اســـــة دح) 2000(والعاصـــــم) 1999(رد ـــــ) 2000(وشـــــر ومر نـــــدي ) 2001(وا
ـــــــــان) 2001(يوالطنـــــــــاو غـــــــــزال) 2006(واملـــــــــشاعلة) 2005(يوالعمـــــــــر) 2003(وعر ) 2007(وأبـــــــــو

كـــــــــــر) 2007(وخرنــــــــــوب يو ـــــــــــراح) 2008(ز والعطيـــــــــــات) 2010(وا ة ـــــــــــشا والـــــــــــسدحان) 2010(رو
)2011.(  

هللا لكتـــاب ميــــة أ مـــن بيانـــھ ســــبق مـــا ـــ ع جوانــــببنـــاء ـــ ي يجـــا ه ودو وجــــل، رعـــز
العمليـــة ـــ الفعـــال ـــا وأثر الـــذاكرة اء و مـــا اتيجيات اســـ ميـــة أل ونظـــرا الطـــالب، لـــدى رمختلفـــة
للقـــرآن الطــالب حفـــظ ن تحــس ــ اتيجيات ســـ ــذه مـــن لإلفــادة ــة م اجـــة ا فــإن ــة، بو ال

ا ـساعد بمـا ـا ر وتحو ـا موائم عـد وذلـك وإتقانـھ م حفـظالكـر إتقـان ـ ـا م فـادة ـ لطـالب
وضبطھ، م الكر   القرآن

اسة الد لة   : رمش

لـــدى اء الـــذ مـــستو ي تـــد ـــ إ يرجـــع ال قـــد للطـــالب التحـــصي املـــستو انخفـــاض ىإن ى
عــدم أو املناســبة التــذكر اتيجيات اســ اختيــار عــدم ــ إ يرجــع قــد وإنمــا العقليــة، اتــھ قد أو رالفــرد

ــا أكــد. معرفتـھ مــا ــذا فو والــشر ســيد مــن) 1999(ه او شــ رة ظــا نــاك أن ــ إ ا أشــا ىحيـث ر
طالبـــــــھ تبــــــص مـــــــن ذلــــــك تجـــــــاه للمعلــــــم البـــــــد ولــــــذلك ه، ا اســـــــتذ يــــــتم مـــــــا ــــــسيان مـــــــن رالطــــــالب
املعلومـات جاع اسـ ـ ع ة والقـد الـذاكرة عمـل مـضاعفة ـا خالل مـن يمكـن ـ ال اتيجيات .  رباالسـ

يؤكـــــــد الـــــــسياق نفـــــــس ــــــ اســـــــتخدامأ) Flavell, 1985(و ـــــــ ة صـــــــعو يجـــــــد الطـــــــالب عـــــــض ن
ـــــــذه بوجـــــــود وعيـــــــھ عـــــــدم ب ـــــــس الـــــــذاكرة عمليـــــــات ر تطـــــــو ـــــــ بفعاليـــــــة التـــــــذكر اتيجيات اســـــــ
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للمواقــــــف، وفقــــــا ا تــــــأث ـــــ ك و ــــــسب اتيجية ســــــ معرفـــــة وعــــــدم ا، وفائــــــد اتيجيات ســـــ
مــــع معينــــة مواقــــف ــــ فاعليــــة أقــــل اتيجيات اســــ اســــتخدام ــــ م ــــرواســــتمرا أك بــــدائل وجــــود

ذلــك. فاعليــة ؤكـــد اتيجية) Lusky, 2001(و اســـ اســـتخدام ــ ع عـــودوا الطلبـــة أن يــذكر حيـــث
مـع التكييـف ـ ة صـعو ـو يواج ولـذلك فـظ، ا أجـل مـن التكـرار ـ املتمثلـة التقليديـة نالتـذكر

فاعلية ك الذاكرة اء و ما اتيجيات   .راس

والــو مثـــل ســتخدام عــدم مـــنإن العديــد ب ـــس الــذاكرة اء و مــا اتيجيات رباســـ
املرحلــــــة ــــــ الطــــــالب لــــــدى الــــــتعلم وكفــــــاءة ــــــ ا الد داء مــــــستو ي كتــــــد اديميــــــة ل راملــــــشا ى

والعطيـات ة ـشا ذلـك أكـد كمـا ـة أكـده).  (Kalaimath & Julius, 2012و) 2010(رالثانو مـا ـذا و
م م الطـ) 2006(أيضا إتقـان ي بتـد يتعلـق العديـدفيما أكدتـھ الـذي م الكـر القـرآن فـظ الب

الدوســـــر اســـــة د مثـــــل اســـــات الد يمـــــن ر حيـــــث)2003(يوالدوســـــر) 2000(والـــــشنقيطي) 2000(ر ،
الــتعلم أثنــاء عديــدة ســلبية عوامــل ــ إ يرجــع املحفــوظ جاع اســ ــ ع ة القــد ضــعف أن ــ إ رأشــار

فظ ل الدافعية وجود وعدم ن الذ املحفوظ تنظيم سوء ـ. مثل الع أيـضا ذلـك عز يكما ى
ة) 2005( القـــد وضـــعف املـــستخدمة م الكـــر القـــرآن وتحفـــيظ س تـــد وأســـاليب طـــر جمـــود ـــ رإ ر ق

القرآن من حفظھ يتم ما جاع اس   .ع

الــــــــــذاكرة اء و مــــــــــا اتيجيات اســــــــــ ن بــــــــــ العالقـــــــــة بحثــــــــــت ــــــــــ ال اســــــــــات الد أن روحيـــــــــث ر
عال وجــــود ــــت تث لإلنجــــاز الدافعيــــة وكــــذلك ــــ ا الد ـــــذهروالتحــــصيل ن بــــ موجبــــة تباطيــــة ا رقــــة

غــزال أبــو اســة د مثــل ات ـ ش) 2007(راملتغ ــ كــر) 2008(وال يو والغــز) 2008(ز دة والــشر ــشار وو
ـــــ) 2013(والقثـــــامي) 2012( قي ـــــذه)2013(و عالقـــــة لتعـــــرف ـــــس اليـــــة ا اســـــة الد فـــــإن ر،

باملرحلــــة التحفــــيظ طــــالب لــــدى م الكــــر القــــرآن حفــــظ بإتقــــان اتيجيات ــــةســـ إن. الثانو حيــــث
ـــاد ت وإتقانــھ م الكــر القــرآن بحفـــظ الــذاكرة اء و مــا اتيجيات اســ عالقـــة بحثــت ــ ال اســات رالد ر

معدومــــة ــــو الباحــــث-نت علــــم حــــد ــــ ي-ع املــــال اســــة د ثــــالث) 2013(رعــــدا عالقــــة بحثــــت ــــ ال
اتيجيا واســ الــذاكرة، ة وقــد الــذاكرة، عــن الرضــا ــ و م الكــر القــرآن بحفــظ ات ـ اءرمتغ و مــا رت

حفـظ إتقـان ـ ـا م فـادة مـن الطـالب يمكـن بما اتيجيات س ذه توائم لم ا أ إال الذاكرة،
م الكر   .القرآن

ــ املـس ـذا تحـت تجمــع لـم وإن الـذاكرة اء و مـا اتيجيات اســ أن ذلـك ـ إ ريـضاف
نـــــواب آل مثـــــل حفظـــــھ وإتقــــان عـــــا هللا بكتـــــاب تمـــــت ا ـــــ ال ) 1993(البقـــــاو) 1989(الكتــــب

ي ـــي) 1995(والـــشر را ي) 2006(والالحـــم) 1999(والز تلـــك) 2014(والغوثـــا ـــ مبثوثـــة ـــا أ إال
مختلفـــــة بمـــــسميات ـــــا إل ومـــــشار ـــــذه. الكتـــــب جمـــــع ـــــ اســـــة الد ـــــذه ـــــ الباحـــــث ـــــد اج روقـــــد

ت ا ـــــــــ ال ـــــــــة بو ال دبيـــــــــات ـــــــــ د و ممـــــــــا فـــــــــادة مـــــــــع الكتـــــــــب تلـــــــــك مـــــــــن اتيجيات مـــــــــترســـــــــ
الفقــي مثــل يــة عر انــت ســواء الــذاكرة اء و مــا اتيجيات باللغــة) 2014(وعطيــة) 2014(رباســ أو

مثل ية  & DunloskyوFlavell (2000)وRoger (1997)وVan Ede & Coetzee (1996)نجل
Bjork (2008)صـــممت ــ ال ـــا وأدا اســة الد ـــذه ل القــار يالحظـــھ أن الباحــث يأمـــل مــا وذلـــك ر، ئ

وضـبطھ،و حفظـھ أتقـان ـ ـا م فـادة ـ الطـالب ساعد و وجل عز هللا كتاب يخدم بما ت رطو
القـرآن حفظ إتقان ستخدم أن يمكن ال الذاكرة اء و ما اتيجيات اس الباحث حدد رحيث
ي الـــــذا ــــساؤ وال التكـــــرار اتيجية واســــ املختلفـــــة ــــد ا تخصيـــــصات اتيجية اســــ ـــــ و م، لالكــــر

اتيج جــــــةواســــــ د بحــــــث ثــــــم ي، والتــــــصو اللفظــــــي التوســــــيع اتيجية واســــــ ــــــ املع ذو التنظــــــيم رية ر
ــة الثانو املرحلــة ــ التحفــيظ س بمــدا الثــانو و الــصف طــالب بإتقــان ــا وعالق ا راســتخدام ي ل
وإتقـان املراجعـة مرحلة الطالب ؤالء وأن سيما ، عا هللا كتاب فظ املكرمة مكة بمدينة
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لل ـــــم حفظ عـــــدسوضــــبط أشــــار كمـــــا اتيجيات ســــ ـــــذه أن كمــــا م، الكـــــر ـــــو) 1999(قــــرآن نت
مــــا تحديــــد ـــ ايــــة ود وعيــــا ـــ أك ــــم إ حيــــث ـــة، الثانو املرحلــــة طــــالب لـــدى ــــ أك ة بــــصو ة ـــ روا ر

وتذكره تھ ومعا يعابھ اس م   .يمك

التالية  سئلة اسة الد أسئلة صياغة مكن   :رو

و ــــ الرئ ات/لالــــسؤال اســــ ـــــمـــــا ــــستخدم أن يمكـــــن ــــ ال الــــذاكرة اء و مـــــا ريجيات
م؟ الكر القرآن حفظ إلتقان الطالب   مساعدة

ي ــــا الثـــ ــ ــ ـــ الرئ ــــسؤال س/الــ بمـــــــدا الثـــــــانو و الـــــــصف طـــــــالب اســــــتخدام جـــــــة د رمـــــــا ير ل
إلتقـان ـستخدم أن يمكـن ـ ال الـذاكرة اء و مـا اتيجيات السـ املكرمـة مكة بمدينة رالتحفيظ

م الكر القرآن   ؟حفظ

التالية سئلة منھ تفرع   :و
و ــــــ الفر التحفــــــيظ:لالـــــسؤال س بمــــــدا الثــــــانو و الــــــصف طـــــالب اســــــتخدام جــــــة د رمــــــا ير ل

املختلفة؟ د ا تخصيصات اتيجية الس املكرمة مكة   بمدينة

ي الثـــــا ـــــ الفر التحفـــــيظ:الــــسؤال س بمـــــدا الثـــــانو و الــــصف طـــــالب اســـــتخدام جـــــة د رمــــا ير ل
املكرم مكة ي؟بمدينة الذا ساؤ وال التكرار اتيجية الس   لة

الثالــــث ــــ الفر التحفــــيظ:الــــسؤال س بمــــدا الثــــانو و الــــصف طــــالب اســــتخدام جــــة د رمــــا ير ل
؟ املع ذو التنظيم اتيجية الس املكرمة مكة   بمدينة

ـــــع الرا ـــــ الفر التحفـــــيظ:الــــسؤال س بمـــــدا الثـــــانو و الـــــصف طـــــالب اســـــتخدام جـــــة د رمـــــا ير ل
امل مكة ي؟بمدينة والتصو اللفظي التوسيع اتيجية الس   ركرمة

الثالــث ــ الرئ مـــستو/الــسؤال عنــد إحــصائية داللــة ذات تباطيــة ا عالقــة توجــد ىــل ر
)0.05≥ α (إلتقـان ـستخدم أن يمكـن ـ ال الـذاكرة اء و ما اتيجيات اس استخدام جة د ن رب ر

طـــالب لـــدى م الكـــر القـــرآن حفـــظ إتقـــان جـــة ود م الكـــر القـــرآن الثـــانورحفـــظ و يالـــصف ل
املكرمة؟ مكة بمدينة التحفيظ س   ربمدا

التالية الفرعية سئلة منھ تفرع   :و

و ـ الفر مــستو:لالـسؤال عنـد إحـصائية داللـة ذات تباطيـة ا عالقـة توجـد ىـل ) α ≤0.05(ر
م الكـر القـرآن حفـظ إتقـان جـة ود املختلفـة د ا تخصيصات اتيجية اس استخدام جة د ن رب ر

املكرمة؟لدى مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف رطالب ي   ل

ي الثا الفر مـستو:السؤال عنـد إحـصائية داللـة ذات تباطية ا عالقة توجد ىل ) α ≤0.05(ر
م الكــــر القـــرآن حفــــظ إتقـــان جــــة ود ي الـــذا ـــساؤ وال التكــــرار اتيجية اســـ اســــتخدام جـــة د ن ربـــ لر

بمد الثانو و الصف طالب يلدى املكرمة؟ل مكة بمدينة التحفيظ س   را



ذاكرة في حفظ القرآن درجة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء ال
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الثالـــث ـــ الفر مـــستو:الـــسؤال عنـــد إحـــصائية داللـــة ذات تباطيـــة ا عالقـــة توجـــد ىـــل  0.05(ر
≥α (لـدى م الكـر القـرآن حفـظ إتقـان جـة ود ـ املع ذو التنظـيم اتيجية اسـ اسـتخدام جة د ن رب ر

املكرمة؟ مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف رطالب ي   ل

عال الرا الفر مـستو:سؤال عنـد إحـصائية داللـة ذات تباطيـة ا عالقة توجد ىل ) α ≤0.05(ر
م الكـر القـرآن حفـظ إتقـان جـة ود ي والتـصو اللفظـي التوسيع اتيجية اس استخدام جة د ن رب رر

املكرمة؟ مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف طالب رلدى ي   ل

اسة الد داف   :رأ

إ               اسة الد يردف   :ما

الطــــالب -1 مــــساعدة ــــ ــــستخدم أن يمكــــن ــــ ال الــــذاكرة اء و مــــا اتيجيات اســــ رتحديــــد
م الكر القرآن حفظ   .إلتقان

مكـــة -2 بمدينـــة التحفـــيظ س بمـــدا الثـــانو و الـــصف طـــالب اســـتخدام جـــة د رعـــرف ير ل
القـــرآن حفـــظ إلتقــان ـــستخدم ان يمكــن ـــ ال الـــذاكرة اء و مــا اتيجيات الســـ راملكرمــة

م  .الكر
أن -3 يمكــــــن ــــــ ال الــــــذاكرة اء و مــــــا اتيجيات اســــــ اســــــتخدام جــــــة د ن بــــــ العالقــــــة رإيجــــــاد ر

الـصف طـالب لـدى م الكر القرآن حفظ وإتقان م الكر القرآن حفظ إلتقان ستخدم
املكرمة مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو رو ي  .ل

اسة الد مية   :رأ

ي               فيما اسة الد مية أ ز   :رت

القرآ -1 س تد ر تحفـيظرتطو وحلـق ـة الثانو م الكـر القـرآن تحفيظ س مدا م الكر رن
ــــت أثب الــــذاكرة اء و ملــــا اتيجيات اســــ مــــن اســــة الد إليــــھ توصــــلت مــــا ضــــوء ــــ رالقـــرآن ر

عا هللا كتاب حفظ إتقان ع الطالب مساعدة ي يجا ا  .ردو
ال -2 الــــــذاكرة اء و مــــــا اتيجيات اســــــ بتحديــــــد ــــــت عن ــــــ ال اســــــات الد ة رنــــــد ر أنر يمكــــــن ــــــ

حفظھ بإتقان ا عالق حثت و م الكر القرآن فظ الطالب إتقان  .ساعد
ضــوء -3 ــ وإتقانــھ م الكــر القــرآن حفــظ مجـال ــ عالجيــة ــرامج و يــة تجر بحــوث إجـراء

نتائج من اسة الد إليھ توصلت  .رما

اسة  الد   :رحدود
التالية             دود ا ع اسة الد   :راقتصرت

املوضــــوعية -1 ـــدود مــــابحــــ:ا اتيجيات اســــ مــــن اتيجيات اســـ ــــع أ اســــتخدام جـــة د رث ر
املختلفــة، ــد ا تخصيــصات ـ و م الكــر القــرآن حفـظ بإتقــان ــا وعالق الـذاكرة اء رو

ي والتصو اللفظي والتوسيع ، املع ذو والتنظيم ي، الذا ساؤ وال روالتكرار  .ل
ة -2 ــــــشر وال انيــــــة امل ـــــدود تح:ا س بمــــــدا الثــــــانو و الــــــصف رطــــــالب ي القــــــرآنل فــــــيظ

املكرمة مكة بمدينة م  .الكر
الزمانية -3 دود ا:ا الد العام من و ا الد رالفصل  .ـ1440 -ـ1439لر
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اسة الد ات   :رمصط

الـذاكرة اء و ـا: رما وكيفيـة " Flavell & Wellman (1977,4)عرف لذاكرتـھ اكـھ وإد الفـرد ربمعرفـة
ا جاع واس املعلومات ن   ".تخز

الب قــصد اليــةو ا اســة الد ــ الــذاكرة اء و مــا اتيجيات باســ راحــث ــ: ر ال جــراءات و طــوات ا
ــ ح م الكـر القــرآن مـن عليــھ ة املقـر جــزاء حفـظ مراجعــة أثنـاء الطالــب ـا ن ــستع أن ريمكـن

ولة وس سر ب ا جع س و ا   .يتق

م الكـر القـرآن نـواب: حفـظ آل امل) " 1989،44(عرفـھ آياتـھ ار ـاباسـتظ وتالو غيبـا ـا حفظ رقـر
م الكر القرآن النظر دو قلب ر ظ   ".نعن

اليـــة ا اســـة الد ـــ م الكـــر القـــرآن حفـــظ بإتقـــان الباحـــث قـــصد الطالـــب: رو حفـــظ وقـــوة ضـــبط
أخطـاء أو تـردد دو من ذلك منھ طلب م ا سميع و ا استدعا ستطيع بحيث ة املقر نلألجزاء ر

ديھ تجو أو ة   .لغو

النظر السابقةطار اسات روالد   ي

ناو ســــي حيـــث مباحــــث، ثالثـــة خــــالل مـــن اســـة الد ــــذه ل النظـــر طــــار تنـــاو تم لســـ ي رل
الــــذاكرة اء و مــــا ي الثــــا واملبحــــث بــــھ، املرتبطــــة اســــات والد م الكــــر القــــرآن حفــــظ و راملبحــــث ر ل

ومـ م الكـر القـرآن حفـظ ن بـ العالقـة الثالـث املبحـث ـ ثـم ـا، حول ت أجر ال اسات اءروالد و را
اسات د من املجال ذا أجر وما رالذاكرة   .ي

و م: لاملبحث الكر القرآن   حفظ
عليــھ يــل ج بواســطة تــالوة وســلم عليــھ هللا صــ محمــد نــا نب ــ ع م الكــر القــرآن لنــز

ف الـــ ـــ ـــا مكتو ـــ ي ولـــم ي،(لالـــسالم لبـــا و ي الـــصالة). 2004لبـــا عليـــھ ـــ الن ـــان وقـــد
يردد عاوالسالم قال ساه ي أن خشية السالم عليھ يل ج خلف قرأ لـسانكو بـھۦ تحرك َ﴿ال َۡ َ

ِ ِ ِ ِ
ّ َ ُ َ

بــــھۦٓ ــــل ِلت ِِ
َ َ ۡ وقرءانـــــھۥ١٦َ جمعــــھۥ علينـــــا ُإن َُ َ ۡۡ ُ َ ََ ۡ َ َ َ َّ

قرءانــــھۥ١٧ِ فـــــٱتبع قرأنــــھ ُفــــإذا َّ َُ ََ ۡۡ ُ
ِ ِ

َ َ َ َٰ ۡ ]. 18-16: القيامـــــة[﴾١٨َ
ذكـر كمـا عا هللا كتاب نقل ي(فاألصل نقلـھ) 1999،والنـو ـ عتمـاد و والـسماع، ة املـشاف

ـ ـت بي ءايـت ـو ﴿بـل عـا هللا قـال املـصاحف، ـ يكتـب مـا ـ ع ال الـصدو ـ يحفـظ ما ِع
ٞ ُٰ َۢ

ِ
ّ ََ َ َٰ َ ُ ۡ ر

ب د ي وما ٱلعلم أوتوا ٱلذين ِصدو
ُ َُ ۡ َ ََ َۚ ُۡ ۡ ْ

ِ ِ
ُ ُ َ َّ

ٱلظلمو ِر إال نا َناي ُ ِ ِ
َّٰ َّ

ِ
ٓ َ   ].49: العنكبوت[﴾٤٩َٰ

ن الو عبد ابن العلم ل أ جعل فقد عليھ تيميـة) 1983(والبغدادي) 1978(اء وابن
ا) 1998( يتعــدا وال العلــم طالــب ــا يبــدأ أن ــ ب ي ــ ال العلــم مراتــب أو م الكــر القــرآن لحفــظ

فيبدأ ا، غ العلومبحفظإ من ه غ إ تقل ي ثم وإتقانھ عا هللا   .كتاب

هللا لكتاب افظ هللاوا صـ ـ الن ـان فقـد سـالم، ـ ة ـ كب انة وم فضل لھ عا
البخــار عنــد د و كمــا وســلم يعليــھ عقــد) 1/452(ر و قرآنــا، م ــ أك م يــؤم بــأن أمــر عثــا عــث إذا

ه ـ غ ـ ع لفضلھ لھ املعركة مـسلم. الراية عنـد د و كمـا وسـلم عليـھ هللا صـ ن ـ أنـھ) 815(رو
ن ت اث إال حسد هللاآتاهرجل: ال أعطـاه جـل و ـار، ال وآناء الليل آناء بھ يقوم و ف الكتاب رهللا

ار ال وآناء الليل آناء بھ يتصدق و ف   .ماال
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مـــذيوحـــافظ ال ـــ د و فقـــد تلـــھ، و القـــرآن قـــرأ لمـــا نـــة ا منـــاز ـــ يرتقـــي رالقـــرآن ر ل
وســـلم) 2914( عليـــھ هللا صـــ ـــ الن أن العـــاص بـــن عمـــر بـــن عبـــدهللا لـــصاحب(قـــالوعـــن يقـــال

ا: القرآن تقر آية آخر عند لتك م فإن الدنيا ترتل كنت كما تل و تق وا ؤاقرأ ر   ).ر

القــــرآن فــــظ فــــإن م، الكــــر القــــرآن ــــافظ انـــة وم فــــضل مــــن ســــبق مــــا جانــــب ـــ وإ
القـــــراءة ات ــــا م تنميــــة ــــ ســــواء اســــات الد مــــن العديــــد ــــا ت أث عليميــــة و ــــة و تر فوائــــد م رالكــــر ر

ــــ اللغـــــووالتعب ســــتقبال و ـــــساب وا مـــــالء و ي ،) (1991العقـــــيالن،(يالكتـــــا ) 1991املغامـــــ
دي) (1991ياركنــــــــــــدي،( واد،) (2001معلــــــــــــم،) (2000النجـــــــــــــار،) (1994،الــــــــــــسو ) 2009عبـــــــــــــدا
وامدة،( وا خالقيــة)2011رعاشــو والنــوا الـــسمت جانــب ــ تنميـــة)2000الغامــدي،(أو أو ،

ـــــ بت ـــــ التفك ات ،(ياررقـــــد ـــــ ي لـــــدى)2003الث ـــــل وا ـــــوف ا مـــــستو تخفيـــــف ـــــ أيـــــضا ى،
ــــدان،(الطــــالب الــــشرار)2008ز اســــة د ــــت أثب كمــــا ي، هللا) 2008(ر كتــــاب فــــظ ي يجــــا ثــــر

الطـالب لدى الناقد التفك ات ا م تنمية والنطـق. رعا والفـصاحة اللـسان م تقـو ـ إ إضـافة
ن والـذ الـذاكرة ذ و دح،( السليم نـواب،) (2000شـر اللغـو)1989آل التحـصيل وكـذلك ي،

ا في،(روالد   ).1995الغامدي،) (1991العر

للطـــالب وحفظـــا تـــالوة عـــا هللا كتـــاب بتعلـــيم الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــت عن وقـــد
وذلــــك م، الكــــر القــــرآن لتحفــــيظ س مــــدا العـــام التعلــــيم س مــــدا جانــــب ــــ إ ــــشأت فأ روالطالبـــات ر

اتحقيقـا أنالتعليميــةلــسياس عليــھ نــصت مـا ضــمن مــن ــان ــ إشــاعة" وال ــ ع الدولــة عمــل
وصـــيانة الـــو ـــ ع فـــاظ ا ـــ ســـالمي بالواجـــب قيامـــا علومـــھ اســـة ود م الكـــر القـــرآن رحفـــظ

ف،" (تراثھ املعا ة ا رو ر   ).32،1995ز

ات بـاملقر نـة مقا ـ كب ب بنـص س املـدا ـذه ـ م الكـر القرآن من حظى رو ر اسـيةر رالد
عن يقل ال ما الطلبة يأخذ حيث ، فـظ) 5(ىخر وا الـتالوة ن بـ عـة مو أسـبوعيا ـ. زسـاعات و

املرحلــة ـو وت املتوســطة، املرحلـة ايــة ب ـامال عــا هللا كتـاب حفــظ الطلبـة ــ ين س املـدا نـذه ر
ملراجعــة ـة فـظالثانو املرحلــةا أعـوام مــن عـام ــل ـ الطالــب اجـع ف عــشرةوإتقانــھ، ـة الثانو

ن،(أجزاء   ).2000م

القـــــرآن حفـــــظ يتقنـــــو ال ـــــة الثانو املرحلـــــة ـــــ الطلبـــــة أن س املـــــدا ـــــذه ـــــ نواملالحـــــظ ر
من عانو و م، لنالكر ـذامشا و السابقة، املراحل حفظھ تم ما جاع واس التذكر عملية

الدوســـر اســــة كد اســـات الد مــــن العديـــد تــــھ أثب يمـــا ر والــــشنق)2000(ر والدوســــر)2000(يطي، ي،
)2003.(  

ــ الع مــن ــل جــع أ يوقـد ــم)2005(ر وم والــشرار)2006(، ــ) 2008(ي، ي التــد ــذا
فـظ ا مرحلـة ـ ن الـذ ـ حفظـھ تـم ملـا التنظـيم سـوء ـا وم عديدة، أسباب إ فظ ا إتقان

الـــسابقة، املراحـــل وجمودوضـــعفـــ فـــظ ا ـــ املـــستخدمة اتيجيات ســـ و وعـــدمقالطـــر ـــا،
املعينـــة اتيجيات ســـ و ـــا تنمي وأســـاليب بالـــذاكرة تمـــت ا ـــ ال البحـــوث اســـات الد مـــن رفـــادة

سر و ولة س جاعھ واس حفظھ يتم ما تذكر   .ع
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ي الثا ا: املبحث اتيجيا واس الذاكرة اء و   رما

الـــذاكرة اء و مـــا ـــوم مف ـــ رع ُ)Metamemory (وأدا الفـــرد ذاكـــرة ن ابتحـــس وقــــد رـــا
ومعرفــــة املختلفــــة، ــــا وأنظم ــــا عمل بكيفيــــة الــــو خــــالل مــــن بكفــــاءة املعلومــــات جاع اســــ ــــ ع

التذكر اتيجيات املعرفةاملتعددةاس لنوع وفقا ا توظيف   .وكيفية

عام وم املف ذا و ظ بداية انت الـنفس1971روقد عـالم اعت حيث أنـھ) Flavell(م
عامـــل املالـــذاكرةــشمل عـــاممـــع قـــا ا ه ــ م ثـــم وكيفيـــة1979عرفـــة، بذاكرتـــھ الفـــرد بمعرفـــة م

املعرفة اء و ما ضمنا يدخل وم املف ذا وجعل ا،   ).Flavell ,1985(رعمل

ـــر بأنظمـــة) Wellman& Flavell ,1977(ىو فـــراد معرفـــة يتـــضمن ـــوم املف ـــذا أن
الـذاكرة ـ الـضعف عوامل حو عتقدونھ وما م، لد ـلالذاكرة ك و املناسـبة اتيجيات سـ و

ع للتغلب   .العواملتلكفاعلية

الكيــــال ـــا عرف ن حــــ مــــن) 2006(ـــ ــــسب واختيـــار ا وســــع بذاكرتـــھ الفــــرد بمعرفـــة
ا معا يراد ال املعلومات ة وصعو ولة س ع بناء التذكر اتيجيات   .ُاس

النجـــار ذلـــك ؤكـــد الـــذا) 2006(و اء و مـــا أن يـــر رحيـــث بذاكرتــــھى الطالـــب ـــ و ـــ كرة
ذلك املؤثرة والعوامل ا عمل حيث من ا؛ اتيجيا واس ا   .وعمليا

والزغلو الزغلو ا عرف لكما عمليـات) 2009(ل ـ الـذاكرة عمـل بكيفيـة الفـرد بمعرفة
ا جاع واس املعلومات ن وتخز   . التعلم

ـا أ يتـ الـذاكرة اء و ملـا ف عـا مـن سـبق مـا خـالل رمـن الفــردر ذاكـرة ن بتحـس ـتم
ـ ودقة فاعلية أك ا تجعل اتيجيات س من جملة بتعلم وذلك ا، ضعف جوانب ع والتغلب

ذكـر كمـا ـ عت ا اتيجيا واسـ الذاكرة اء و ما إن حيث ا؛ وتذكر املعلومات جاع  DeMarieراس
)2003(Ferron & الـــذاكرة تطـــو ــ املـــؤثرة العوامـــل ــم أ الـــذاكرةكمــا. رمـــن اء و مـــا تطـــو رأن ر

ــا تطبيق ات وصــعو اتيجية اســ ــل ل املناســبة واملواضــيع ا اتيجيا باســ الفــرد بمعرفــة  .مــرتبط
)1998(Howe & sullivan 'O   

ب وتــد التعليميــة، العمليــة ــ ــا توظيف يمكــن ــ ال اتيجيات ســ مــن العديــد وجــد رو
ـــــا عل د. الطلبــــة أو تلـــــكsullivan ' O&Borkowski ; Pressley)1987(روقـــــد مـــــن جملـــــة

مثـــل اتيجيات الحقـــة،: ســـ بمفـــردة تراكميـــا ـــا ط ثـــم ا، مـــرا معينـــة ملفـــردة التكـــرار اتيجية راســـ ر
ـ مع ـ إ النظر اتيجية أصـمـاواس مـا ـذا و حفظـھ، ـ ع ـساعد عالقـات طـھ و حفظـھ ريـتم

ــــسميتھ ـــ ــــ(ع املع ذو ـــ)التنظـــيم التــــدرج اتيجية واســـ ــــا، مي أ ـــ ع بنــــاء املعلومـــات اســــة رد
واقعيـــــة أو نيـــــة ذ بـــــصو حفظـــــھ يـــــتم مـــــا ـــــط اتيجية واســـــ ، سلـــــس ل ـــــش ا صـــــعو جـــــة رود ر ر
مرتبـة أحـداث ذات قـصة ـ إ النص ل تحو اتيجية واس ولة، س وتذكره استدعائھ ع ساعد

تذكره ع   .ساعد

ا بي س ل اتيجيات اس من سبق ما أن بالذكر دير ـوا تتـداخل فقـد فاصـلة حدود
ــ ب ي أنــھ كمــا ط، الــر وكــذلك اتيجية اســ مــن ــ أك ــ ــستخدم التكــرار فمــثال العمليــات، عــض

ا ا استذ الفرد د ير ال اسية الد واملادة املعرفة نوع مع لتتوأم عدل رأن ر
ُ

عليھ.  عمل ما ذا و
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اســة الد ــ اليــةرالباحــث مــا اتيجيات اســ تقـــسيم تــم فقــد إتقـــان، ــ ع املعينــة الــذاكرة اء و را
ـا تح ينـدرج ومـا اتيجية اس ل ب املراد بيان و اتيجيات، اس ع أ إ م الكر القرآن ُرحفظ ر
جـــل هللا كـــالم ـــو و اليـــة ا اســـة الد ملوضـــوع مناســـبة ـــو ت أن تطبيقيـــة ات ـــا وم مؤشـــرات رمـــن نر

م(وعال الكر الت) القرآن اتيجيات س تلك   :اوتفصيل

املختلفة د ا تخصيصات اتيجية   :اس

ـــشاط ـــ ع ـــرص ا مـــع ن، املناســـب ـــان وامل الوقـــت ومراعـــاة ـــد، ا ـــع تو ـــا زواملـــراد
مة وال والبدن فظوالدافعيةالنفس ا أثناء ك   .وال

ـــم أ إال ، املـــس ــذا ن املـــسلم علمـــاء عنــد موجـــودة تكـــن لــم وإن اتيجية ســـ ــذه و
ـا عل ـاحرصـوا العمـل ـ ع ـم طال ـو ين ـانوا و الـسابق، البغــدادي. نبـاملع مـن ـل أشـار فقـد

جماعــة)1893( وابــن ومرتاحــة) 2012(، ادئــة الــنفس ــا ف ــو ت ــ ال وقــات ــ ع ــرص ا ــ نإ
ار ال وأو ر ال   .لكأوقات

بح ، ـــــ ل و ـــــشغل عمـــــا عيـــــدا فــــظ ل املناســـــب ـــــان امل الختيـــــار ـــــسبة بال ُوكــــذلك يـــــثُ
ترك الفرد دستطيع فـظا ا البغـدادي. أثناء ذكـر ي)1983(فقـد ـو ا وابـن أن) 1992(ز،

أو كمــاء ــھ با ان ت ــش و الفــرد ــشغل مــا يوجــد وال املتجــدد، ــواء ال حيــث فــظ ل مــاكن أجــود
ار وأ   .خضرة

ات ا م من ي ما خالل من ا وإعمال اتيجية س ذه تفعيل مكن   :رو

أفضلتخصيص- ل ش ا حفظ إلتقان جزاء و السو لبعض إضا د وج   . روقت

فظ- ا يتقن ح يعابھ واس لطاقتھ مناسبا ا قد الفرد يحفظ   .رأن

بإتقان- يحفظ ح أجزاء عدة إ ة السو أو املقطع الفرد يقسم   .رأن

فظ- ا البدء قبل ة السو أو املقطع فظ م الال د وا بالوقت بؤ رالت   .ز

والبدن- النفس شاط يتوفر حيث فظ ل يومية مواعيد   .تحديد

ـــ- ع ذلـــك يـــؤثر ال ـــ ح ة الـــسو أو املقطـــع فـــظ املخـــصص الوقـــت ـــ ـــادة بالز رحتيـــاط
فظ ل والدافعية مة   .ال

م- الكر القرآن حفظ الفرد تقدم لما للمراجعة اليومي دي الو رادة   .ز

العا- للمراجعة أوقاتا املاضيةتخصيص اسية الد السنوات حفظھ سبق ملا   .رمة

الية- ا السنة حفظھ سبق ملا العامة للمراجعة أوقاتا   .تخصيص

م- الكر القرآن حفظ إلتقان والدافعية ماس ا بقاء ع رص   .ا

أك- ل ش ك وال فظ ا أثناء ن الذ د شر   .ومقاومة

الكــر- القــرآن حفــظ إلتقــان مــة ال تكــرارتجديــد اثنــاء جــر و ة الــصا النيــة باستحــضار م
  .املقطع

م- الكر القرآن حفظ إتقان ع عا هللا من العو وطلب بالدعاء   .نستعانة
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ية- املل واملناظر الضوضاء عن عيدا فظ ا عند مناسبة أماكن   .أختار

ن- الذ ت ش وعدم ك ال لضمان سميع ال اثناء يات ي معا   .تدبر

أخر- مقاطع مع لفظي شابھ ا ف ال املقاطع حفظ إلتقان أك قت و د ج ىتخصيص   .و

وأوقـــات- فـــضائل مــن ـــة النبو الــسنة ـــ ــ بمـــا الـــسو عــض حفـــظ إتقــان ـــ رســتعانة
ا خصت محددة

ُ
.  

م- الكر القرآن حفظ إلتقان املراجعة د و لتكثيف العبادة مواسم   .راستغالل

التكرا اتيجية ياس الذا ساؤ وال   :لر

ـــــا، بي ط الـــــر مراعـــــاة مـــــع ـــــ تراك ل ـــــش والـــــسو واملقـــــاطع يـــــات تكـــــرار ـــــا قـــــصد رو
املخـصص ـد ا وكفايـة فـظ ا قـة طر مناسـبة عـن عـده و فـظ ا أثنـاء للـذات أسـئلة وتوجيـھ

املختلفة املواقف أخطاء أو تردد دو حفظھ تم بما القراءة ع ة والقد نلھ،   .ر

أن شــك يتــھوال وتث فــظ ا إتقــان اد أ ملــن أساســية اتيجية ســ املفيــد. رــذه والتكــرار
ا ببعــض أجــزاؤه ط وتــر فــظ ا يــتقن ــ ح متباعــدة ات ــ ف ــ ع ــو ي الــذي ــ اك ال التكــرار ُــو ُ ن

  ).2006الالحم،(

ـــ التكـــرار مـــع اســـة الد ـــذه ـــ دمـــج ولـــذلك التكـــرار ـــ ملع متـــضمن ي الـــذا ـــساؤ روال ُ ل
اتيج واحـــدة،اســـ أفــــردتوإنية قـــد الـــذاكرة اء و مـــا اتيجيات اســـ تناولــــت ـــ ال بحـــاث رانـــت

مثـل مـستقلة اتيجية اســ ـ ي الـذا ـساؤ  1998(, et al& Marzano( , Gillespie)1999( ,لال
)2000(Platt & Olson از ي)2013(القثامي ،)2010(ي، املال و ،)2013 .(  

للم إمــرار ـو ي الــذا ـساؤ يتــھ،لفال تث بقـصد ا وتكــرا ا مـرا والــنفس القلـب ــ ع رحفـوظ ر
مختلفــــة، مواقــــف ــــ أخطــــاء دو بــــاملحفوظ القــــراءة تكــــرار انيــــة إم عــــن للــــذات أســــئلة نوتوجيــــھ

واملناســـبات النوافـــل ـــ ن املـــصل والوقـــت. كإمامـــة فـــظ ا قـــة طر مناســـبة عـــن ـــساؤ ال أن لكمـــا
ذلك ضمن تدخل فظ ل املخصص د ا   .وكفاية

البغـــــداديليقــــو د أو كمـــــا ي الثــــو ســـــفيان رمـــــام حـــــديث) " 1983(ر ـــــديث ا اجعلــــوا
وفكــر كمأنفــسكم، ــ". تحفظــوهقلــو ال عبــد ابــن د علقمــة) 1978(روأو بــن يم إبــرا اطيلـــوا" عــن

س يـــد ال ـــديث ا ركــر هللا". ّ كتـــاب مـــع ـــو ف وســـلم عليـــھ هللا صـــ ـــ الن حـــديث مـــع ـــذا ـــان وإذا
وآكد أو   . عا

مك التاليةو ات ا امل خالل من اتيجية س ذه إعمال للطالب   :رن

ا- حفظ يتقن ح فردي ل ش آية ل   .ُتكرار

مختلفة- منية ات ف ع مرات عدة حفظھ يتم ما   .زتكرار

فظ- ا يتقن ح ئا فش ئا ش باعد ت ات ف ع سميع ال   .ُتكرار

صال- بھ للقيام حفظھ يتم مما دا و رارتخصيص ج الليل   .ة
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أو- تـــــردد دو فـــــظ ا مـــــن والقـــــراءة ن املـــــصل إمامـــــة ـــــ ســـــتطاعة عـــــن ي الـــــذا ـــــساؤ نال ل
  .أخطاء

ة- السو حفظ يتقن ح تراك ل ش ة السو واملقاطع يات رتكرار   .ُر

معينة- ة سو أو مقطع حفظ ة صعو الفرد واجھ إذا فظ ا قة طر النظر   .رإعادة

الذ- ساؤ فظلال وا املراجعة ستخدم ال قة الطر مناسبة عن ي   .ا

والنوافل- اتب الر ن والس ة املكتو الصلوات حفظھ يتم بما   .والقراءة

جديد- مقطع حفظ البدء قبل ة السو السابقة املقاطع حفظ من   .رالتأكد

إتمــــا- عــــد أخطــــاء، دو واحــــدة جلــــسة ــــ املــــة ة الــــسو ــــسميع ــــ ع ــــرص نا ــــار حفظ م
مقاطع عدة ع عة   .زمو

ا- حفظ إلتقان إضافيا دا ج تحتاج ال والسو املقاطع عن ي الذا ساؤ رال   .ل

منفردا- أو إماما ذلك سر ت م ة ر ا الصلوات حفظھ تم بما   .القراءة

أخطأ- إذا خطأه يح وت لھ سميع ال ية ب القراء ألحد   .ستماع

بوصـ- املقـاطع ن بـ ط ديـدالـر ا املقطـع مـن ـ و يـة مـع الـسابق املقطـع مـن أيـة آخـر ل
ذلك   .وتكرار

ف- املـــ مـــع نتـــھ مقا ثـــم حفظـــھ، ضـــبط ـــ ة صـــعو يواجـــھ الـــذي املقطـــع بكتابـــة رالقيـــام ُ

واحدا خطأ يوجد ال ح ذلك   .وتكرار

عـــة- املتا مـــع يل ـــ لل ســـتماع ثـــم يل، ـــ ال آلـــة ـــ حفظـــا املقطـــع يل ـــ ب ـــالقيـــام
خطاء وتحديد ف   .امل

أخطاء- أو تردد بدو حفظھ تم ما سميع إعادة ع ة املقد عن ي الذا ساؤ نال   .رل

قـراء- مـن حفظـھ يـتم ملـا سـتماع ـ ـا وغ املتنقلـة زة ج خالل من التقنية من فادة
  .مجيدين

املع ذو التنظيم اتيجية   :اس
عنـدواملـراد اتيجية سـ النظـرsullivan 'O& Borkowski ; Pressley)1987(ـذه ـو

لمـــات ال ن بـــ ط للـــر عالقـــات عـــن بالبحـــث ســتعانة مـــع ه ا اســـتذ يـــتم ممـــا املقـــصود ـــ املع ــ رإ
  .واملقاطع

ــ إ النظــر ا، موضــوع مــع يتوافــق مــا و اليــة ا اســة الد ــ الباحــث ــا يقــصد ن حــ رــ
ال عن والبحث يات من املقصود والسواملع يات ن ب التناسب وأوجھ والعالقات ابط رر   .و

املــــصبا يــــذكر كمــــا م الكــــر القــــرآن بحفــــظ يتعلــــق ن حــــ ــــ املع ذو ) 2006(والتنظــــيم
ا ــداي و ــا، آيا عـدد حيــث مـن الواحــدة، ة للـسو اكــھ إد خــالل مـن املــتعلم ونـھ ي ر ظــا رتنظـيم ر ي

سو من ا ل و ا سبق وما ا، اي يتعلق. رو والتأمـلوتنظيم والتـدبر م الف ع عتمد ، نباملضمو
  .املع
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و ات ا امل من جملة اتيجية س ذه   :روتتضمن

فظ- ا أثناء يليھ الذي بالوجھ السابق الوجھ ط   .ر

فظ- ا أثناء ا تل ال ة السو داية و ة السو خاتمة ن ب ط رالر   .ر

ا- حفظ أثناء ا وخاتم ة السو بداية ن ب ط ةرالر   .رلسو

ا- حفظ أثناء الواحد املقطع يات ن ب ط   .الر

ا- حفظ يتم ال ة للسو العام املقصد ع   .رالتعرف

ا- حفظ يتم ال ة السو ا ناول ت ال املواضيع ع   .رالتعرف

ا- بحفظ الفرد يقوم ال ة السو سمية مناسبة حو رالقراءة   .ل

وفقا- ة السو فظ ا مقاطع ثمانرتجزئة و جزاء و وجھ س ول يات   .ملواضيع

وضبطھ- فظ ا قوة الختبار قران و الزمالء مع سئلة   .تبادل

ا- حفظ لضبط يات مل ا ن ب ط للر بتداء و الوقف عالمات   .ستعانة

الواحد- الوجھ آية وآخر آية أو ن ب ط الر     .لمحاولة

ي- معا ع اطالع حفظ لضبط يات و   .املفردات

ا- خواتم حفظ لضبط يات ي بمعا   .ستعانة

ي والتصو اللفظي التوسيع اتيجية   :راس
فاعلية أك ذاكرة أجل من ن، جانب الفرد توسع اتيجية س ذه   :تتضمن

و انب املحفوظ: لا النص ألفاظ أع ترك خالل من والتفصيل   .التوسع

ا يا الثـــــا طـــــھ: نـــــب و املحفـــــوظ الـــــنص تـــــصو ـــــ ـــــ أع ـــــ ترك خـــــالل مـــــن والتفـــــصيل رالتوســـــع ر
تذكره ع ن ع ان أم أو   .بأحداث

يـــذكر كمـــا ذلـــك تحقيـــق مكـــن املحفـــوظ،)Murre ,2002(و الـــنص تنغـــيم خـــالل مـــن
ن مع بتصو أو بحدث، أو فيھ، حفظھ تم الذي ان بامل طھ رو   .ر

ــ اتيجية ســ ــذه اليــةواملـراد ا اســة ــام: رالد أح مراعــاة مــع ــرا ج بــالقراءة ــ التغ
ــــد، يــــات،ومواضــــعالتجو ن بــــ اللفظــــي ــــشابھ ال ضــــبط بقواعــــد ســــتعانة و املناســــبة، الوقــــف

وإتقانھ فظ ا لضبط نات واملقا لوان، و نية، الذ رائط وا ان،   .روامل

التالي ات ا امل خالل من اتيجية س ذه تفعيل مكن   :ةرو

أحـداث- ذات قـصة ـ إ نيـا ذ ـا ل بتحو والـسو املقـاطع عـض حفـظ إتقـان ـ ع رسـتعانة
  .تمر

ة- السو أو املقطع قصة بكتابة فظ ا يت   .رتث
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مسموع- بصوت واملراجعة سميع بال فظ ا يت   .تث

واملراجعة- سميع ال أثناء بالقراءة   .التغ

ب- اللفظي شابھ ال ضبط بقواعد ياتستعانة   .ن

مفتاحية- لمات ار بالفرد(ابت خاص مع يات) ذات ن ب اللفظي شابھ ال   .لضبط

مجودا- املراجعة أو سميع ال عند ة السو أو املقطع   .رتكرار

املراجعة- أو سميع ال عند املناسبة الوقف مواضع   .مراعاة

ل- س ل حفظھ تم وما الفرد فيھ حفظ الذي ان امل ن ب ط   .تذكرهالر

فظ- ا إلتقان يمية املفا واملخططات نية الذ رائط با   .ستعانة

لــــضبط- ة مــــشا وســــو بمقــــاطع ا وأحــــدا الفــــرد ــــا يحفظ ــــ ال ة الــــسو أو املقطــــع نــــة رمقا ر ر
فظ   .ا

ا- حفظ وإتقان ضبط يات د الوا املنطقي ب ت بال   .رستعانة

يتم- الذي للمقطع نية ذ ة صو مواضـعرإيجاد ـ والتدقيق النظر إطالة خالل من حفظھ
ف امل يات و لمات   .ال

ف- للمــ واحــدة طبعــة ــ ع فــظ ا ــ مجمــع(عتمــاد طباعــة فــاظ ا ف مــ مثــل
د ف   ).امللك

ــساعد- ة إشــا أو ابــط كتابــة خــالل مــن فــظ ا يــت وتث لــضبط والقلــم قــة الو راســتخدام ر ر
ذلك   .ع

أو- لمــات ال بـــألوانكتابــة ة صــغ الصــقة اق أو ــ ع ا مـــرا الفــرد ــا ف يخطــئ ـــ ال راملواضــع ر
ا ل بھ للت ا نفس الصفحة ا ضع و   .ومتعددة

ذاكــــرة تنميـــة يمكـــن ات، ـــا م مــــن تتـــضمنھ ومـــا اتيجيات اســـ مــــن ســـبق مـــا خـــالل رمـــن
املعرف الطــالب ات مــستو مــع ناســب ت يــة تد بــرامج بواســطة فاعليــة ــ أك ــو ت ــ ح رالطالــب يــةن

العقليــــة م ا لــــدى. روقـــد الــــذاكرة اء و مــــا لتنميـــة الطــــر أفــــضل مـــن ــــو ت قــــة الطر ـــذه رولعــــل ق ن
مــن محــددة ـام م ــ ا ســ مما ـ ع م تــد ثـم اتيجيات، باالســ الطــالب ـف بتعر وذلــك رالطـالب، ر

ات ا امل من مجموعة   ).Schneider ,1999(رخالل

اســةكــشفتوقــد كد اســـات الد مــن رالعديـــد البـــوالLange& ierce P ) 2000  (ر ،
الكيــال)2006( املــشاعلة)2006(، ــد)2006(، أبــو زكــر)2008(ز، ــاز)2008(ي، ،)2010(ي،
)2017(Julius & Kalaimathi ــ الــذاكرة وفاعليـة الــذاكرة اء و مــا ن بـ وثيقــة عالقـة نــاك رأن

ا واســـ الـــذاكرة اء و بمـــا معرفـــة نـــاك ـــان لمـــا ف املعلومـــات، جاع أداءراســـ ـــان لمـــا ا، تيجيا
فاعلية وأك أفضل للمحفوظ ا جاع واس   .الذاكرة
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الثالث الذاكرة: املبحث اء و وما م الكر القرآن حفظ ن ب   رالعالقة

ـــ الـــذاكرة اء و مـــا تـــأث بتعـــرف تمـــت ا ـــ ال اســـات والد بحـــاث مـــن العديـــد ريوجـــد ر
بـھ ا وعالق م الكر القرآن املـصب. حفظ أجـر قائمـة) 2006(اىحيـث تقـديم ـ إ ـدفت اسـة رد

حــــة لقــــاتبمــــساعداتمق ا مــــوج نظــــر ــــة وج مــــن م الكــــر القــــرآن فــــظ املناســــبة التــــذكر
اليمنيــــــة ــــــة و م با صــــــنعاء مدينــــــة ــــــ ــــــا ومعلم ــــــ. رالقرآنيــــــة ع اســــــتھ د ــــــ الباحــــــث رواقتــــــصر

ـــ إ ا وقـــسم م، الكـــر القـــرآن فـــظ مناســـبة ـــا أ أى ـــ ال ســـمعية،راملـــساعدات لفظيـــة، ابـــط ور
ــــــة املعنو والعالقــــــات والتنظــــــيم كتمــــــال وابــــــط و ة، جميــــــع. ربـــــصر أن اســــــة الد نتــــــائج ــــــرت روأظ

مــن ميـة ومتوســط ـم م ن بــ اوح ـ ت بتقـديرات حظيــت اسـة الد أداة ا تــضمن ـ ال راملـساعدات
اسة الد مجتمع أفراد نظر ة  .روج

ي املـال قــام ا) 2013(كمـا ــ إ ـدفت اســة الــذاكرةربد اء و مــا ن بـ العالقــة ـ ع رلتعــرف
القـــــرآن بحفـــــظ ات ــــ متغ ثـــــالث عالقــــة اســـــتھ د ــــ الباحـــــث تنــــاو وقـــــد م، الكــــر القـــــرآن روحفــــظ ل

الــذاكرة اء و مــا اتيجيات واســ الــذاكرة، ة وقــد الــذاكرة، عــن الرضــا ــ و م رالكــر نتــائج. ر ــرت وأظ
و الثالثة ات املتغ ن ب إيجابية عالقة ناك أن اسة مرالد الكر القرآن حفظ   .متغ

عــــة القوا حــــث تـــــدبر) 2014(و قواعــــد عـــــض ــــ ع قائمـــــة اتيجية اســــ أثـــــر اســــتھ د رـــــ
حفــظ ــ م الكــر التاســعالقــرآنالقــرآن الــصف طالبــات مــن عينــة لــدى واملؤجــل ي الفــو م رالكــر

دن باأل الطفيلية محافظة إحـ. رسا داللة ذات ق فر وجود اسة الد نتائج رت ووأظ صائيةر
التدبر اتيجية اس وفق حفظن ي اللوا الطالبات لصا واملؤجل ي الفو فظ   .را

مخلـــو قـــام ن حـــ اســـتخدام) 2017(ـــ مـــستو ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــا ف ـــدف اســـة ىبد ر
القرآنيـــــة س املـــــدا طلبــــة لـــــدى م الكـــــر القــــرآن بحفـــــظ اصـــــة ا املعلومــــات ن تخـــــز اتيجيات راســــ

وقــ زائر، بــا باتنــة جدانيــةبمدينــة و ومعرفيــة، تنظيميــة، ــ إ اتيجيات ســ الباحــث ن. وسم وتبــ
ــ ع والوجدانيــة واملعرفيــة التنظيميــة اتيجيات ســ ــستخدمو الطلبــة أن اســة الد نتــائج نمــن ر

ان اتيجيات س ذه استخدام مستو وأن م، الكر القرآن فظ ب ت   %. 74.3ىال

ومعـــو املنيـــع ـــا أجرا أخـــر اســـة د ـــ ىو حفـــظ) 2020(ضر أثـــر ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت
ــــ ع م الكــــر للقــــرآنالــــذاكرةالقــــرآن افظــــات ا الطالبــــات مــــن ن مجمــــوعت لــــدى املــــدى ة قــــص

تطبيــــق وتـــم ســــعود، امللـــك بجامعــــة ـــسانية ليــــات ال طالبـــات مــــن لـــھ افظــــات ا ـــ وغ م الكـــر
ن املجمــوعت ـــ ع ة والبـــصر الــسمعية الـــذاكرة ملـــدى ـــرت. اختبــار وجـــودوأظ عـــدم اســة الد رنتـــائج

ن املجموعت ن ب إحصائية داللة ذات ق   .وفر

جيلــة وأبو ــشية والدغ العلــو روأجــر ي نظــر) 2020(ى إطــار تــصميم ــ إ ــدفت اســة يد ر
املعلومــات ــة معا اتيجيات اســ مـــن مجموعــة ــ ع القـــصة(قــائم لــوان، املفتاحيــة، لمـــة ،)ال

ـ ع أثـره عرف وتثحفـظو القرآنيـة ـايـات ديـد. ي ا طـار فاعليـة اسـة الد نتـائج ـت أثب روقـد
القرآنية يات حفظ يل   .س

موضـــوع تنـــاو يـــة من ـــ ـــا تباي ـــر يظ اســـات، د مـــن ســـبق مـــا اســـتعراض خـــالل لمـــن ر
م الكر القرآن حفظ الذاكرة اء و ما اسـة. رتأث كد ـ التجر املـن اسـتخدمت اسـات د ـا رفم ر

عـــــة ومعـــــوض،)2014(القوا املنيـــــع اســـــة جيلـــــة)2020(رود وأبـــــو ـــــشية والدغ العلـــــو اســـــة ود ر، ير



ذاكرة في حفظ القرآن درجة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء ال
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املــــــــصبا). 2020( اســـــــــتخدمت ن حــــــــ مخلـــــــــو)2006(ــــــــ اســــــــة ود الوصـــــــــفي) 2017(ر، املــــــــن
املــس والوصــفي ــ نمــا. التحلي اســتخدامب ــ اليــة ا اســة الد مــع ت ــشا الوحيــدة اســة رالد ار

املــ اسـة د ـ املقـار الوصـفي رملـن ين مــا)2013(ال اتيجيات اسـ تناولـت ي املـال اسـة د أن ـ غ ر،
م الكر القرآن حفظ مع ناسب ي بما ا توظف ولم عام ل ش الذاكرة اء   .رو

الوصــفي املــن املقـار الوصــفي املـن جانــب ـ إ اســتخدمت اليـة ا اســة الد أن نكمـا ر
ــا وتوظيف الــذاكرة اء و مــا اتيجيات اســ لتحديــد وذلــك ، ـ القــرآنرالتحلي حفــظ مــع ناســب ي بمــا

اليــــة ا اســــة الد ــــ منــــھ وأفــــاد الــــسابقة اســــات الد عــــض ــــ الباحــــث وجــــده مــــا ــــو و م، رالكــــر ر
املــــــــصبا اســــــــة عــــــــة)2006(ركد القوا اســــــــة ود مخلــــــــو)2014(ر، اســــــــة ود اســــــــة)2017(ر، ود ر،

جيلة وأبو شثة والدغ رالعلو   ).2020(ي
 

اسة الد   :رإجراءات

اسة الد   :رمجتمع

و املكرمةنت مكة بمدينة ة الثانو م الكر القرآن تحفيظ س مدا من اسة الد رمجتمع ر
ســتان مد ا نــصار–روعــدد ــد أبــو ــة وثانو ، شــعر ــ مو أبــو ــة يثانو طــالب)زي اختيــار وتــم ،

م وعـــدد العنقوديـــة العـــشوائية قـــة بالطر ن ســـت باملد الثـــانو و رالـــصف ي وذلـــك) 84( ل طالبـــا،
ا الد ررللفصل ال للعام يو   .ـ1440 -ـ1439ل

اسة الد   :رمن

الوصـفي املن الية ا اسة الد الباحث عرفـھ)الوثـائقي(راستخدم و ،(1969) Hill 
wayفاحـــصة اســـة د البحـــث لة بمـــش الـــصلة ذات والوثـــائق املـــصادر اســـة بد ـــتم الـــذي ربـــاملن ر

البحــــــث لة بمــــــش تتــــــصل لنتــــــائج للتوصــــــل اتبعــــــت.  ومتأنيــــــة لتحديــــــدوقــــــد املــــــن ــــــذا اســــــة رالد
وذلـك م، الكـر القـرآن حفـظ وإتقـان يـت تث لالستخدام املناسبة الذاكرة اء و ما اتيجيات راس
اء و مـا بموضـوع ـت عن ـ ال ـة بو ال بحـاث و اسـات والد ساسية للمصادر الرجوع خالل رمن ر

ا اتيجيا واس   .الذاكرة

الوصــــفي املــــن اســــتخدام تــــم العــــساف)املــــس(كمــــا عرفــــھ حيــــث بــــاملن) 2000(،
جــة د ملعرفــة معينــة رة ظــا حــو منــھ عينــة أو اســة الد مجتمــع اســتجواب ــق طر عــن يــتم رالــذي لر

ســــــباب تاج اســــــت أو العالقــــــة بحــــــث دو ــــــا، وطبيع ــــــا املــــــن.  نوجود ــــــذا الباحــــــث واســــــتخدم
الذاكرة اء و ما اتيجيات اس استخدام جة د ع رللتعرف تـ–ر ـ ـاال إل التوصـل ـ-م ع املعينـة

اسة الد عينة أفراد استجواب خالل من وذلك م، الكر القرآن حفظ   .رإتقان

الوصـفي املــن أيــضا وأسـتخدم
ُ

معرفــة)رتبــاطي( بواســطتھ يمكــن الـذي املــن ــو و ،
ســالبة أو موجبــة ــ ــل ف وجــدت وإذا ا، عــدم أو ــ أك أو ين ــ متغ ن بــ العالقــة عــالم،(ُوجــود  أبــو

اتيجيات).  2001 اسـ اسـتخدام جـة د ن بـ عالقـة نـاك ـان إذا مـا ـ ع للتعرف استخدامھ روتم
اسة الد عينة أفراد لدى فظ ا وإتقان م الكر القرآن حفظ يت لتث املناسبة الذاكرة اء و رما   . ر
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اسة الد   :رأدوات

التالية              دوات الباحث استخدم اسة الد داف أ   :رلتحقيق

اتيجيا -1 ــ ــ اســ ــــاس ــــرآنمقيــ القــ ــــظ حفــ ــــان إتقــ ــ ــ ــ ع ــــة املعينــ ــــذاكرة الــ اء و ــــا مــ رت
م  الكر

املناسـبة ـا ا ا وم الـذاكرة اء و مـا اتيجيات اسـ ضـمنھ حيث املقياس، ذا الباحث رأعد ر
للمــصادر الرجــوع خــالل مــن ــا إل توصــل ــ ال م الكــر القــرآن حفــظ وإتقــان يــت تث ــ لالســتخدام

ا ة بو ال بحاث و اسات والد الذاكرةرساسية اء و ما بموضوع ت عن   .رل

ـــــ و الـــــذاكرة اء و ملـــــا اتيجيات اســـــ ـــــع أ مـــــن املقيـــــاس ـــــو رت ر تخصيـــــصات: ن اتيجية اســـــ
وتتــــــضمن املختلفــــــة ـــــد وتتــــــضمن) 18(ا ي الــــــذا ــــــساؤ وال التكــــــرار اتيجية واســــــ ة، ــــــا لم ) 19(ر

وتتــــــضمن ــــــ املع ذو التنظــــــيم اتيجية واســــــ ة، ــــــا اتيجية) 13(رم واســــــ ة، ــــــا اللفظــــــيرم التوســــــيع
وتتضمن ي من) 16(روالتصو و يت ل ك املقياس أصبح التا و ة، ا نم ة) 66(ر ا   .رم

ـــا متـــدرج مقيـــاس اســـتخدام تـــم معدومـــة(روقـــد ضـــعيفة، متوســـطة، وذلـــك)عاليـــة، ،
مـا اتيجيات اس من اتيجية اس ل تحت الفرعية ات ا للم الطالب استخدام جة د ع كم رل ر

الــــذاكرة اء العدديــــةرو القــــيم املقيــــاس فئــــات قابــــل و ــــع، ولتحديــــد) 1،2،3،4(ر ــــب، ت ال ــــ ع
ـــ أع مـــن جـــة د أقـــل بطـــرح الفئـــة وطـــو املــدى حـــساب تـــم ســـتخدام جـــة د ـــ ع كـــم ا رمعيــار لر

جــــة الفئــــات)3=1-4(رد عــــدد ــــ ع النــــاتج قــــسمة ثــــم طــــو)0,75=4÷3(، فــــإن ذلــــك ــــ ع نــــاء و ل،
تراكم)0,75(الفئــة وتـــزداد يح، الــ الواحـــد بدايــة مـــن قـــم. يــا التــا ـــدو را معيـــار) 1(ل ــ يو

ستخدام جة د ع كم   .را

قم رجدو اتيجيات) 1(ل س استخدام جة د ع كم ا   رمعيار

  

املقياس   :صدق

كمــا وذلـك ، الـداخ ـساق وصـدق ، ر الظـا الـصدق ـ ق بطر املقيـاس صـدق مـن التأكـد يتـم
  :ي

ر  - أ الظا مـن:يالصدق مجموعـة ـ ع عرضھ ر الظا املقياس صدق من التحقق يتم
مــــــدى ــــــ ع للتعــــــرف وذلــــــك ســــــالمية، بيــــــة ال علــــــيم و القــــــراءات مجــــــال ــــــ ســــــاتذة

الـذا اء و ما اتيجيات اس وإتقـانرمناسبة يـت تث ـ ع الطـالب مـساعدة ـ املحـددة كرة
ضــوح و ـا، تح جـة املند اتيجية لإلسـ ة ـا م ــل مناسـبة ومـدى م، الكـر القـرآن وحفـظ ر ر
عـــــض صــــياغة ــــ ع عــــديالت ن املحكمــــ عــــض لــــدى ــــان و ات، ــــا امل صــــياغة روســــالمة

ا عديل و ا خذ تم وقد ات، ا  .رامل

ستخدام جة ي  رد سا ا   املتوسط
  3,25 > 4  عالية

  2,50 >3,25  متوسطة
  1,75 >2,50  ضعيفة
  1 >1,75  منعدمة
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الـداخ  - ب ـساق مـن:صـدق تطبيقــھللتحقـق تـم للمقيـاس، الـداخ ـساق صـدق
مــــن ونــــة م اســــتطالعية عينــــة ــــ ســـــو) 30(ع ب تبــــاط ا معامــــل حــــساب وتــــم نطالبـــــا، ر

)Pearson Correlation (اتيجية ســ و ة ــا م ــل ن بــ الــداخ ــساق ــ ع رللتعــرف
ــدو وا ــل، ك واملقيــاس اتيجيات ســ ن بـــ تبــاط وكــذلك ــا، إل ــ ت ت ــ لال التـــار

ذلك) 2(رقم  .يو
قم رجدو تباطي) 2(ل الصدق واملقياس**رقيم اتيجيات س ن و اتيجيات س و ات ا امل ن رب

ل   )30=ن(ك

  :ارتباط درجات مھارات االستراتیجیة بمتوسط الدرجة الكلیة لـ  

قام
 أر

سل
سل

م
  

ات
ھار

م
جیة  

اتی
تر

الس
 ا

:  

یة
یج

رات
ست

اال
ات  1

جی
اتی

تر
الس

ا
  

لیة
الك

یة 
یج

رات
ست

اال
ات  2

جی
اتی

تر
الس

ا
  

لیة
الك

یة 
یج

رات
ست

اال
ات  3

جی
اتی

تر
الس

ا
  

لیة
الك

یة 
یج

رات
ست

اال
ات  4

جی
اتی

تر
الس

ا
  

لیة
الك

 

01  0.584** 0.571** 0.761**0.603** 0.612**0.534** 0.540**0.683** 
02  0.542** 0.520** 0.824**0.552** 0.581**0.561** 0.629**0.526** 
03  0.588** 0.688** 0.642**0.554** 0.631**0.570** 0.530**0.502** 
04  0.633** 0.621** 0.572**0.504** 0.623**0.582** 0.494**0.541** 
05  0.619** 0.592** 0.614**0.639** 0.639**0.611** 0.543**0.648** 
06  0.524** 0.488** 0.484**0.765** 0.609**0.520** 0.559**0.468** 
07  0.547** 0.581** 0.839**0.522** 0.717**0.613** 0.556**0.551** 
08  0.507** 0.591** 0.699**0.683** 0.603**0.511** 0.449**0.463** 
09  0.613** 0.509** 0.630**0.849** 0.505**0.512** 0.574**0.487** 
10  0.610** 0.743** 0.609**0.696** 0.599**0.566** 0.650**0.550** 
11  0.633** 0.604** 0.582**0.634** 0.647**0.478** 0.627**0.539** 
12  0.439** 0.728** 0.550**0.584** 0.598**0.518** 0.510**0.594** 
13  0.532** 0.688** 0.587**0.571** 0.580**0.547** 0.522**0.618** 
14  0.731** 0.611** 0.511**0.553**     0.585**0.579** 
15  0.733** 0.694** 0.628**0.590**     0.620**0.580** 
16  0.582** 0.662** 0.693**0.560**     0.615**0.528** 
17  0.690** 0.544** 0.661**0.583**         
18  0.654** 0.694** 0.636**0.640**         
19  -  -  0.658**0.591**         

 **0.791**0.545 -**0.594 -**0.587 - -  1االستراتیجیة
 **0.846**0.602 -**0.639 - - - -  2االستراتیجیة
 **0.879**0.739 - - - - - -  3االستراتیجیة
 **0.860  - - - - - - -  4االستراتیجیة

  -  -  -  -  -  -  -  -االستراتیجیات الكلیة
  

                                                
) 0.01(القیم االرتباطیة الواردة في الجدول أعاله ذات داللة إحصائیة عند مستوى  **  
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ـــــــــدو ا مـــــــــن م) 2(ليتـــــــــ قـــــــــيم أن ةأعـــــــــاله ـــــــــا م ـــــــــل ن بـــــــــ ســـــــــو ب تبـــــــــاط ا رعامـــــــــل نر
ـــل ك واملقيـــاس اتيجيات ســـ ن ـــ و اتيجيات، ســـ ن بـــ وكـــذلك ـــا، ل ـــ ت ت ـــ ال اتيجية ســـ و

الداللة مستو عند إحصائيا مرتفعـة)0,01(ىدالة وصـدق ـ داخ ـساق ا جـة د ـ ع يـدل ـذا و ر،
س ن و ا، إل ت ت ال اتيجيات س و ات ا امل ن لرب ك واملقياس   . اتيجيات

املقياس ت   :ثبا

مــــن ونــــة م اســــتطالعية عينـــة ــــ ع تطبيقــــھ عــــد املقيـــاس ثبــــات مــــن التحقــــق ) 30(تـــم
تـم حيث نبـاخاسـتخدامطالبا، كـر ألفـا قـم)s Alpha'Cronbach(ومعامـل التـا ـدو وا ر، ) 3(ل

ذلك   .يو

قم رجدو ا) 3(ل اس مقياس ات ا مل الثبات معامالت إتقانرقيم ع املعينة الذاكرة اء و ما رتيجيات
م الكر القرآن   )30=ن(حفظ

 

ـدو ا مـن تراو) 3(ليتـ املقيـاس اتيجيات السـ الثبـات معـامالت قـيم أن حــتأعـاله
ن للمقياس). 0,882 -0,801(ب الك الثبات معامل قيمة بلغت ن ثبات)0,931(ح قيم و ،

اسة الد عينة ع للتطبيق وصا مرتفعة ثبات جة بد يتمتع املقياس أن ع وتدل رمقبولة   .ر

م -2 الكر القرآن حفظ إتقان  اختبار
جزاء فظ الطالب إتقان جة د تحديد الباحث مراجعـةراعتمد الطـالب ع راملقر

ا حفظ م–وإتقان الكر القرآن من و جزاء للطـالب-العشرة ي ـا ال الـشفو ختبـار ـ يع
اسة الد عينة لطالب م الكر القرآن معل أجراه والذي ، ا الد الفصل راية   .ر

اسة الد ي أدا تطبيق   :رإجراءات

اء -1 و مــا اتيجيات اســ مقيــاس الباحــث القــرآنرطبــق حفــظ إتقــان ــ ع املعينــة الــذاكرة
الثـانو و الـصف طـالب من اسة الد عينة ع عھ بتو قام حيث بنفسھ، م يالكر ل ر ز

وتـم ، ـ ا الد الفـصل ايـة ـ املكرمـة مكـة بمدينـة م الكـر القـرآن تحفـيظ س مـدا رـ ر
الــد صـد كــشف ـ سلــسلية ال م قـام أل وفقـا للطــالب سـلمت ــ ال ـ ال رتـرقيم ر رجاتُ

للمقر ائية  .رال

الذاكرة اء و ما اتيجيات اس مقياس ات ا م رثبات   ر

م الكر القرآن حفظ إتقان ع   :املعينة

ات ا امل معامل  رعدد   قيمة

نباخ كر   وآلفا

املختلفة– 1 د ا تخصيصات اتيجية  0.876  18  إس

التك– 2 اتيجية يإس الذا ساؤ وال  0.801 19  لرار

املع- 3 ذو التنظيم اتيجية  0.843 13  إس

ي- 4 والتصو اللفظي التوسيع اتيجية  0.882 16  رإس

الك–5 لية(الثبات ال اتيجيات س ات ا م  0.931 66  )رميع
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عينـة -2 ـ ع الطـالب ـ ع ة املقـر جزاء حفظ إلتقان ي ا ال ختبار املقر معل رطبق ر
جات للد ي ا ال الكشف الطالب جات د صدت و اسة رالد ر رر ُ. 

ختبــار -3 ـ طالـب ـل جــة د وضـع تـم ، املقـر ـ معل مــن جات الـد كـشوف اسـتالم رعـد رر
تحمــــل ــــ ال املقيــــاس ة ــــ ــــ جاتع الــــد كــــشف ــــ سلــــس ال الطالــــب قــــم رنفــــس ر

ي ا  .ال

كم الـذيول يف التـص ـ ع الباحـث اعتمـد البيانـات، تحليـل عـد تبـاط قيمة رع
شــراز ده مـــن) 2009(رأو ات مــستو ــ إ لفظيــا ــا وترجم فئــات ــ إ تبــاط معامــل قــيم يف رلتــص

قم التا دو وا والضعف، القوة رحيث ذل) 4(ل يفيو التص   .ك

قم رجدو ما) 4(ل اتيجيات اس استخدام ن ب سو ب تباط معامالت ع كم ا نمعيار  ر
م الكر القرآن حفظ وإتقان الذاكرة اء   رو

تباط تباط  رقيم   رقوة

ة  فأك0.70   قو

من من-0.30أك   متوسطة  0.70أقل

  ضعيفة  فأقل0.30

املستخدمة حصائية   :ساليب

يتـم حـصا التحليــل برنـامج باســتخدام البيانـات ســاليب)SPSS(تحليــل اســتخدام تـم حيــث ،
ا ا ومتغ اسة للد ا مالءم من التأكد عد التالية   :رحصائية

نباخ -1 كر ألفا املقياس) s Alpha'Cronbach(ومعامل ثبات  .ساب
سـو -2 ب تبـاط ا نمعامـل ــساق) Pearson Correlation Coefficient(ر صـدق ـساب

اء و مـــــا اتيجيات اســـــ اســـــتخدام جـــــة د ن بـــــ تباطيـــــة والعالقـــــة للمقيـــــاس، رالــــداخ ر ر
فظ ل الطالب وإتقان م الكر القرآن حفظ إتقان ع املعينة  .الذاكرة

ي -3 ـــــسا ا ـــــة)Mean(املتوســـــط املئو ــــــسب وال ،)Percentages (املعيــــــار نحـــــراف و ي،
)Standard deviation (اءلتحديــــــ و مـــــــا اتيجيات الســــــ الطــــــالب اســـــــتخدام جــــــة د رد ر

م الكر القرآن حفظ إتقان ع املعينة  .الذاكرة

اسة الد نتائج ومناقشة وتفس   :رعرض
التا ا أسئل ب ترت حسب مرتبة اسة الد ا إل توصلت ال النتائج الباحث   :رسيعرض

و الرئ السؤال نتائج   :لعرض
الرئ السؤال ع ـلإلجابة ع يـنص والـذي الـذاكرة: لو اء و مـا اتيجيات اسـ رمـا

املــن اسـتخدام تـم م؟، الكـر القــرآن حفـظ إلتقـان الطـالب مــساعدة ـ ـستخدم أن يمكـن ـ ال
م الكـــر القـــرآن حفـــظ عـــن كتبـــوا الـــذين وائـــل ن املـــسلم علمـــاء لكتـــب بـــالرجوع وذلـــك الوثـــائقي

ش الشر العلم وحفظ ة النبو لـموالسنة وإن ـا، ا ا وم اتيجيات سـ ذه وتناولوا عام، رل
الـذاكرة اء و مـا اتيجيات اس بمس ا ل م تناول جماعـة. ريكن ابـن العلمـاء أولئـك ،)2012(ومـن

ال عبد والبغدادي)1978(وابن والبقا)1983(، عـض)1993(، لكتـب الباحـث جـع كـذلك ر،
ال القـــــرآن حفـــــظ عـــــن كتـــــب ممـــــن ن نـــــواباملعاصـــــر آل مثـــــل م ي)1989(كـــــر لبـــــا و ي لبـــــا و ،
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ــــي)2004( را والز ي)1999(، والــــشر ي)1995(، والغوثــــا والالحــــم)2014(، تــــم). 2006(، كمــــا
اء و مــا اتيجيات اســ مواءمـة ــا ف البــاحثو حـاو ــ ال ــة بو ال بحـاث و اســات بالد رسـتعانة ن ل ر

الكــر القـــرآن حفــظ مـــع ناســب ي بمـــا املــصباالــذاكرة اســـة كد عـــة)2006(رم والقوا ،)2014(،
جيلة)2017(ومخلو وأبو شية والدغ العلو اسة ود ر،   ).2020(ير

يمكــــن الــــذاكرة اء و ملــــا اتيجيات اســــ ــــع أ ــــ إ الباحــــث توصــــل ســــبق مــــا اســــة د عــــد رو ر ر
يــــت تث ــــ ــــا مــــنإتقــــانســــتعانة مجموعــــة اتيجية اســــ ــــل وتتــــضمن م، الكــــر القــــرآن حفــــظ
التا إجماال و ات ا   :رامل

وتتضمن املختلفة د ا تخصيصات اتيجية ة) 18(اس ا   .رم

وتتضمن ي الذا ساؤ وال التكرار اتيجية ة) 19(لاس ا   .رم

وتتضمن املع ذو التنظيم اتيجية ة) 13(اس ا   . رم

وتتضمن ي والتصو اللفظي التوسيع اتيجية ة) 16(راس ا   .رم

املــرا بيـــان تــم ـــووقــد و اســة الد ـــذه مــن ي الثــا املبحـــث ــ ـــا ا ا م وتفــصيل اتيجية اســ ـــل ب رد ر
ا اتيجيا واس الذاكرة اء و ما   . رمبحث

الفرعية وأسئلتھ ي الثا الرئ السؤال نتائج   :عرض

ــــ ع يــــنص والــــذي ي الثــــا ــــ الرئ اســــة الد ســــؤال عــــن اســــتخدام: رلإلجابــــة جــــة د رمــــا
س بمـــدا الثـــانو و الـــصف رطـــالب ي اءل و مـــا اتيجيات الســـ املكرمـــة مكـــة بمدينـــة رالتحفـــيظ

أن يمكــــــن ــــــ ال م؟ــــــستخدمالــــــذاكرة الكــــــر القــــــرآن حفــــــظ املتوســـــــطاتإلتقــــــان حــــــساب تــــــم ،
أداة محــاو ـ ع اسـة الد عينـة أفـراد السـتجابات ـة املعيا نحرافـات و ـة املئو ا ـس و ـسابية را ر ر

الـذاكرة اء و مـا اتيجيات إلسـ املحـددة اسـة رالد جــةر ود تبـة وتحديـد اسـة الد ـا إل توصـلت ــ رال ر ر
قم التا دو وا اتيجية، اس رل النتائج) 5(ل ذه   :يو
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قم رجدو ليا) 5 (ل تنا مرتبة الذاكرة اء و ما اتيجيات اس استخدام جة لد لية ال العامة زاملعدالت رر
ة املئو ا س و سابية ا املتوسطات قيم   )84=ن(حسب

اتيجية س   مسمى
  املتوسط
ي سا   ا

  سبة
  متوسط

  نحراف
  ياملعيار

ب ترت
اتيجية   س

  

جة   رد
  ستخدام

د ا تخصيصات اتيجية اس
  املختلفة

  سطةمتو 1  0.4061 75,6 3.025

ساؤ وال التكرار اتيجية لاس
ي   الذا

  متوسطة 2  0.742  67,3 2.692

املع ذو التنظيم اتيجية   متوسطة 3  0.618 66,2 2.649  اس
اللفظي التوسيع اتيجية اس

ي   روالتصو
  متوسطة 4  0.542 64,3 2.571

الستخدام العام املعدل
اتيجيات   س

  متوسطة  -  0.723 86,6  2.745

ـــدو ا نتـــائج الثـــانو) 5(لـــش و الـــصف طـــالب اســـتخدام جـــة د أن ـــ إ يالـــسابق ل ر
اتيجيات الســــ املكرمــــة مكــــة مدينــــة ــــ التحفــــيظ س يــــتربمــــدا تث ــــ ع املعينــــة الــــذاكرة اء و رمــــا

ـ الك ي ـسا ا املتوسط بلغ حيث متوسطة، جة بد انت م الكر القرآن حفظ ) 2,745(روإتقان
ــــــة مئو ــــــسبة معيــــــار) 68,6(ب ـــــــانحراف اتيجية)0,723(يو اســـــــ اســــــتخدام جــــــة د جـــــــاءت وقــــــد ر،

ي حــــــسا بمتوســـــــط و ــــــب ت ال ــــــ املختلفـــــــة ــــــد ا اســـــــتخدامود) 3,025(لتخصيــــــصات رجــــــة
اتيجية اســــــــ ــــــــا تال ، يالتكــــــــرارمتوســــــــطة حــــــــسا بمتوســــــــط ي الــــــــذا ــــــــساؤ جــــــــة) 2,692(لوال رود

ي حـــــــسا بمتوســـــــط ــــــــ املع ذو التنظـــــــيم اتيجية اســـــــ ثــــــــم متوســـــــطة جــــــــة) 2,649(اســـــــتخدام رود
بمتوســــــط ي والتــــــصو اللفظـــــي التوســــــيع اتيجية اســـــ ــــــ خ ــــــب ت ال ـــــ و متوســــــطة، راســـــتخدام

ي مخلــــوو) 2,571(حــــسا اســــة د يجــــة ن مــــع تتفــــق يجــــة الن ــــذه و متوســــطة، اســــتخدام جــــة رد ر
ن) 2017( تخـز اتيجيات السـ القرآنية س املدا طلبة استخدام أن إ توصلت وال عام، ل رش

والتنظيميـــــــة املعرفيـــــــة اتيجيات ســـــــ ـــــــ متوســـــــطا ـــــــان م الكـــــــر القـــــــرآن حفـــــــظ ـــــــ املعلومـــــــات
نتائج عرض ي وفيما عوالوجدانية، اتيجيات س من اتيجية اس ل ل الفرعية   :رسئلة

اتيجية ــ ــ ــ ــ باسـ ــــق ــ ــ املتعلـ و ــــ ــ ــ ـ الفر ــــسؤال ــ الـــ ــائج ــ ــ ــ نتـ ــــشة ــ ــ ومناقـ ــــس ــ ــ وتفـ ــــــرض لعـــ
املختلفة د ا   :تخصيصات

ــــ ع و ــــ الفر الــــسؤال س: لنــــص بمــــدا الثــــانو و الــــصف طــــالب اســــتخدام جــــة د رمــــا ير ل
اتي الس املكرمة مكة بمدينة املختلفة؟التحفيظ د ا تخصيصات   جية

نحرافــــــات و ــــــة املئو ا ــــــس و ــــــسابية ا املتوســــــطات اســــــتخراج تــــــم الــــــسؤال ــــــذا عــــــن لإلجابــــــة
قــم التــا ـدو وا املختلفــة، ــد ا تخصيـصات اتيجية اســ ات ــا مل جـة والد والرتبــة ـة راملعيا ر ر لر

النتائج) 6( ذه   .يو
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قم رجدو نحر) 6(ل و سابية ا اتاملتوسطات ا مل ستخدام جة ود والرتبة ة املعيا رافات ر ر
ا س و سابية ا املتوسطات قيم حسب ليا تنا مرتبة املختلفة د ا تخصيصات اتيجية زاس

ة   )84=ن(املئو

ة ا امل ب   رترت
اتيجية س ات ا   رم

  املتوسط
ي سا   ا

  سبة
متوسط

  نحراف
اتيجية  ياملعيار للالس   لل

جة   رد
  ستخدام

حفظي- 13 إتقان ع عانة عا هللا سؤال ع أحرص
م الكر   .للقرآن

  عالية  01 01  0.617 90.8  3.63

عن- 14 عيدا فظ ا عند مناسبة أماكن أختار
ية املل واملناظر   .الضوضاء

  عالية  02 02  0.717 89.0  3.56

باستحضار- 12 م الكر القرآن حفظ إلتقان م أجدد
تكرارالنية اثناء فظ ا إتقان جر و ة الصا

  .املقطع
  عالية  03 03  0.666 88.8 3.55

أكو- 11 أن وأحاو فظ ا أثناء ن الذ د شر نأقاوم ل و
ا ترك   .أك

  عالية  04 04  0.703 87.3  3.49

أتقن- 02 ح ي يعا واس لطاق مناسبا ا قد رأحفظ
فظ   .ا

  عالية  05 05  0.808 85.0  3.40

أحفظ- 03 ح أجزاء عدة إ ة السو أو املقطع رأقسم
  .بإتقان

  عالية 06 06  0.965 84.0  3.36

حفظ- 10 إلتقان ودافعي حما بقاء ع أحرص
م الكر   .القرآن

  عالية  07 07  0.703 83.8  3.35

ك- 15 ال لضمان سميع ال اثناء يات ي معا أتدبر
ن الذ ت ش   .وعدم

  متوسطة  09 08  0.758 81.3  3.25

شاط– 05 يتوفر حيث فظ ل يومية مواعيد أحدد
والبدن   .النفس

  متوسطة  14 09  0.867 77.0  3.08

املراجعة– 18 من دي و لتكثيف العبادة مواسم رأستغل
م الكر القرآن حفظ   .إلتقان

  متوسطة  20 10  0.969 74.5 2.98

املقاطع– 16 حفظ إلتقان أك قتا و دا ج الوأخصص
أخر مقاطع مع لفظي شابھ ا   .ىف

  متوسطة 33 11  1.007 69.8  2.79

املقطع– 06 فظ املخصص الوقت ادة بالز أحتاط
ودافعي م ع ذلك يؤثر ال ح ة السو رأو

فظ   .ل
  متوسطة  39 12  0.910 68.3  2.73

ة– 04 السو أو املقطع فظ م الال د وا بالوقت بأ رأت ز
الب فظقبل ا   .دء

  متوسطة  40 13  0.949 68.3  2.73

جزاء– 01 و السو لبعض إضافيا دا وج وقتا رأخصص
أفضل ل ش ا حفظ     .إلتقان

  متوسطة  41 14  0.991 67.5  2.70

حفظھ– 09 سبق ملا العامة للمراجعة أوقاتا أخصص
الية ا   .السنة

  متوسطة  44 15  1.010 66.8  2.67

إ– 17 ن بماأستع السو عض حفظ رتقان
ا خصت محددة وأوقات فضائل من ة النبو   .السنة

  ضعيفة 50 16  0.963 62.5  2.50

ع– 07 أحرص م الكر القرآن حفظ تقدمت لما
للمراجعة اليومي دي و رادة   .ز

  ضعيفة  51 17  0.871 62.0 2.48

حفظھ– 08 سبق ملا العامة للمراجعة أوقاتا أخصص
املاضيةا اسية الد   .رلسنوات

  ضعيفة  57 18  1.082 56.0 2.24

تخصيصات اتيجية اس استخدام جة لد العام راملعدل
املختلفة د   ا

  متوسطة 1 -  0.4061 75.6 3.025
 



ذاكرة في حفظ القرآن درجة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء ال
 عوض بن علي بن یحیى القحطاني/ د ... ثانوي بمدارس التحفیظالكریم لدى طالب الصف األول ال

 

 

94 

ــــــدو ا نتــــــائج الثـــــــانو) 6(لــــــش و الــــــصف طــــــالب اســــــتخدام جــــــة د أن يالــــــسابق ل ر
التحفــيظ س اتبمدينــةربمــدا ـــا مل املكرمــة انـــترمكــة املختلفــة ــد ا تخصيــصات اتيجية اســ

العـــام ي ـــسا ا املتوســـط بلـــغ حيـــث ـــة) 3.025(متوســـطة، مئو ـــسبة معيـــار) 75.6(ب يوانحـــراف
)0.4061.(  

أن ـ إ اتيجية سـ ـذه ات ـا م السـتخدام التفصيلية النتائج ت أشا ركما ات) 7(ر ـا رم
ــــرت ظ نمــــا ب عاليـــة، جــــة بد جــــة) 8(رـــستخدم بد ات ـــا رم أنر ن حــــ ــــ متوســـطة، ) 3(اســــتخدام

ضعيفة ا استخدام جة د انت فقط ات ا رم   . ر

الطــــالب أن ــــ إ عــــود عاليــــة اســــتخدام جــــة بد جــــاءت ــــ ال ات ــــا امل ــــ ب الــــس رولعــــل ر
ـــــــ ع بنـــــــاء ا ســـــــو الطـــــــالبالتوجيـــــــھريما تـــــــذك ـــــــ ع العـــــــادة جـــــــرت حيـــــــث املعلـــــــم، مـــــــن املباشـــــــر

تـ امل جر و ة الصا النية اب منـھباست العـو وطلـب ، عـا هللا كتـاب حفـظ إتقـان ـ ع نب
عـــن عيــدا فظ ـــا توجيــھ، ســابق دو مـــن تلقائيــا الطالـــب ســھ يما ا عــض أن كمـــا ذلــك، ــ نع ر

يعابھ واس الطالب طاقة حسب أجزاء إ ة السو وتقسيم   .رالضوضاء،

ـ إ ذلـك يرجـع فقـد ضعيفة، أو متوسطة استخدام جة بد رت ظ ال ات ا امل رأما أنـھر
ـ ـد بج أو استكـشافا الطـالب عـض ا سـ يما مـا و أيـضا، والطالـب املعلـم ا ع غفل رقد ر

فـــظ ا يـــت تث ـــ ســـتعانة و فـــظ، ا تكثيـــف ـــ العبـــادة مواســـم اســـتغالل ـــا، عل ب يـــد رولـــم ُ

ة، ـشا امل للمقـاطع ـ أك ـد ج وإعطـاء محـددة، أوقـات ـ فضائل من ا ف د و بما السو رلبعض ر
ضـ فــظوو ا ــ الطالــب تقــدم لمــا تــصاعديا ايــد ي للمراجعــة جــدو يبــصر. لع أن ــ ب ي ُولــذلك

أن حيـث ـا، عل م وتـد للطـالب ا عليم م بدو ستطيعو ح ات، ا امل ذه بمثل راملعلمو رر ن ن
اء و مـــــا عمليـــــات مـــــن طـــــو للطـــــالب الـــــذاكرة اء و مـــــا اتيجيات اســـــ علـــــيم أن ـــــت تث اســـــات رالد ر ر ر

لـــــد ـــــازالــــذاكرة اســــة كد يم خرنـــــوب)2010(ر اســــة ود ــــان)2007(ر، وعر أن)2003(، كمـــــا ،
التقليديــة، اتيجيات ســ ــ ع يركــز الطالــب يجعــل اتيجيات ســ ــذه بمثــل ــا ال الــو عــدم

يتھ وتث فظ ل إتقانھ جدو وأك سب أ أخر اتيجيات اس ناك و ي قد أنھ ن ىح ى   .ن

نت ومناقشة وتفس التكرارعرض اتيجية باس املتعلق ي الثا الفر السؤال ائج
ي الذا ساؤ   :لوال

ـــ ع ي الثـــا ـــ الفر الـــسؤال س: نـــص بمـــدا الثـــانو و الـــصف طـــالب اســـتخدام جـــة د رمـــا ير ل
ي؟ الذا ساؤ وال التكرار اتيجية الس املكرمة مكة بمدينة   لالتحفيظ

ــــــ ا املتوســــــطات اســــــتخراج تــــــم الــــــسؤال ــــــذا عــــــن نحرافــــــاتلإلجابــــــة و ــــــة املئو ا ــــــس و سابية
قــم التــا ــدو وا ي، الــذا ــساؤ وال التكــرار اتيجية اســ ات ــا مل جــة والد والرتبــة ـة راملعيا ر ر لر ) 7(ل

النتائج ذه   .يو
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قم رجدو اتيجية) 7(ل اس ات ا مل ستخدام جة ود والرتبة ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر ر
ساؤ وال ةالتكرار املئو ا س و سابية ا املتوسطات قيم حسب ليا تنا مرتبة ي زالذا   )84=ن(ل

ة ا امل ب اتيجية  رترت س ات ا   املتوسط  رم
ي سا   ا

  سبة
متوسط

  نحراف
اتيجية  ياملعيار للالس   لل

جة   رد
  ستخدام

ا- 19 حفظ أتقن ح فردي ل ش آية ل   عالية  08 01  0.936  83.3 3.33    .رأكر
ة- 25 صعو ت واج إذا فظ ا قة طر النظر أعيد

معينة ة سو أو مقطع   .رحفظ
  متوسطة  12 02  1.016  79.3 3.17

منية- 20 ات ف ع مرات عدة أحفظھ ما زاكر ر
  .مختلفة

  متوسطة  13 03  0.962 78.0  3.12

سر- 31 ت م ة ر ا الصلوات أحفظ بما أقرأ
أ إماما منفرداذلك   .و

  متوسطة  15 04  0.981 76.3  3.05

تم- 36 ما سميع إعادة استطاع عن ذاتيا سأل أ
أخطاء أو تردد بدو   .نحفظھ

  متوسطة 17 05  0.885  74.8  2.99

ح- 24 تراكمي ل ش ة السو واملقاطع يات رأكر ر
ة السو حفظ   .رأتقن

  متوسطة  22 06  0.961 73.5 2.94

ذ- 30 سأل داأ ج تحتاج ال والسو املقاطع عن راتيا
ا حفظ إلتقان   .إضافيا

  متوسطة 25 07  0.892 72.3 2.89

ن- 27 والس ة املكتو الصلوات أحفظھ بما أقرأ
والنوافل اتب   .والر

  متوسطة  26 08  1.027 71.8  2.87

مقاطع،- 29 عدة ع عة مو ة سو حفظ إتمام زعند ر
املة ا سميع ع دوأحرص واحدة نجلسة

  .أخطاء

  متوسطة 27 09  1.095 71.8 2.87

ال- 26 قة الطر مناسبة مدى عن ذاتيا سأل أ
فظ وا املراجعة ا   .استخدم

  متوسطة 32 10  0.995 69.8 2.79

ات- 21 ف ع ا سميع أكر ة، السو حفظ رعد ر
ا حفظ اتقن ح ئا فش ئا ش باعد   .ت

  توسطةم 35 11  1.065 69.8 2.79

ن- 23 املصل إمامة استطاع عن ذاتيا سأل أ
أخطاء أو تردد دو حفظي من   .نوالقراءة

  متوسطة 38 12  1.079 69.3 2.77

ما- 28 حفظ من أتأكد جديد مقطع بحفظ البدء قبل
ة السو مقاطع من   .رقبلھ

  متوسطة  43 13  0.907 67.0  2.68

م- 33 أية آخر أصل املقاطع ن ب ط املقطعللر ن
وأكر ديد ا املقطع من و ية مع رالسابق

  .ذلك

  متوسطة 47 14  1.120 65.3  2.61

ا- 37 وغ املتنقلة زة ج خالل من التقنية من أفيد
مجيدين قراء من أحفظھ ملا   .ستماع

  متوسطة  49 15  1.024 62.7  2.51

يح- 32 وت لھ سميع ال ية ب القراء ألحد استمع
أخطأ إذا   .خطأه

  ضعيفة 53 16  1.185 60.8 2.43

الليل- 22 صالة بھ ألقوم أحفظ مما دا و رأخصص
را   .ج

  ضعيفة  60 17  0.911 49.8 1.99

ضبط- 34 ة صعو أواجھ الذي املقطع بكتابة أقوم
ال ح ذلك وأكر ف امل مع نھ أقا ثم رحفظھ ر

واحدا خطأ   .أجد

  يفةضع 64 18  1.057 44.3  1.77

ثم- 35 يل، ال آلة حفظا املقطع يل ب أقوم
وتحديد ف امل عة املتا مع يل لل استمع

  .خطاء

  منعدمة 66 19  1.030 40.3  1.61

التكرار اتيجية اس استخدام جة لد العام راملعدل
ي الذا ساؤ   لوال

  متوسطة 2 -  0.742  67.3 2.692

  



ذاكرة في حفظ القرآن درجة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء ال
 عوض بن علي بن یحیى القحطاني/ د ... ثانوي بمدارس التحفیظالكریم لدى طالب الصف األول ال
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قـــــم ـــــدو ا نتـــــائج مـــــن ـــــر ريظ وا) 7(ل الـــــصف طـــــالب اســـــتخدام جـــــة د أن للـــــسابق ر
ي الــــذا ــــساؤ وال التكــــرار اتيجية اســــ ات ــــا مل املكرمـــة مكــــة بمدينــــة التحفــــيظ س بمــــدا لالثـــانو ري ر

ــــان حيــــث متوســــطة، العــــاماملتوســــطانــــت ي ــــسا ــــة) 2.692(ا مئو ــــسبة وانحــــراف) 67.3(ب
  ).0.742(يمعيار

ا ـــــا م الســـــتخدام التفـــــصيلية النتـــــائج ـــــرت واحـــــدةروأظ ة ـــــا م أن اتيجية ســـــ ـــــذه رت
ـا، حفظ الطالـب يـتقن ـ ح فـردي ل ش آية ل تكرار و عالية، ا استخدام جة د انت رفقط

ـ تلقائيـا، الطالب ل ا س ما و ا عرف ال فظ ا للطالب والتقليدية املعتادة قة الطر رو
ــ و اتيجية ســ ــذه ات ــا م أغلــب أن ن ة) 14(رحــ ــا اترم ــا م ــ و متوســطة، جــة بد رجــاءت ر

ـــــ بـــــھ القــــراءة ـــــ ع ة والقــــد فـــــظ ا جــــودة عـــــن ــــساؤ وال فـــــظ، ل التباعــــدي بـــــالتكرار رتتعلــــق ل
ن املعلمـــــ أن ـــــ ع يــــدل ـــــذا و فــــظ، ا قـــــة طر جـــــدو عــــن ـــــساؤ ال وكــــذلك مختلفـــــة، ىمواقــــف ل

وإتقانـھ فـظ ا يـت تث ـ ـا مي أ مـع أحيانـا ـا ل الطالب توجيھ عن اتوجـ. نغفلو ـا م ـع أ راءت ر
مــــن قتــــا و ــــدا ج تحتــــاج ات ــــا امل ــــذه ألن وذلــــك منعدمــــة، أو ضــــعيفة اســــتخدام جــــة بد وفقــــط ر ر
مــــة م ات ــــا امل ــــذه و ــــا، ل ــــا توج املعلــــم مــــن يجــــد مــــالم ا ســــ يما لــــن مــــا و ــــا، لتطبيق رالطالــــب ر ر

ـا حفظ إتقـان الطالـب ـ ع يـصعب ـ ال املقـاطع ـ الطــال. خاصـة وتبـص ب تـد ـ ب ي برولـذلك
كمــــا الـــذاكرة اء و مـــا تنميـــة ـــ إيجابيـــا ا تــــأث ـــا ل أن حيـــث ـــا، ا ا وم اتيجيات ســـ ـــذه ربمثـــل ر

ف والشر سيد من كال ذلك ت وعثمان)1999(أث والنجار)2004(، ،)2006.( 

اتيجية ــ ــ باســـ ــــق املتعلـــ ــــث الثالــ ــ ــ ـــ الفر ــــسؤال الـــ ــائج ــ نتــ ــــشة ومناقـــ ــــس وتفـــ عــــــرض
املع ذو   :التنظيم

ال الــسؤال ــنــص ع االثالــث ــ س: فر بمــدا الثــانو و الــصف طــالب اســتخدام جــة د رمــا ير ل
؟ املع ذو التنظيم اتيجية الس املكرمة مكة بمدينة   التحفيظ

نحرافــــــات و ــــــة املئو ا ــــــس و ــــــسابية ا املتوســــــطات اســــــتخراج تــــــم الــــــسؤال ــــــذا عــــــن لإلجابــــــة
ذ التنظـيم اتيجية اسـ ات ـا مل جـة والد والرتبـة ـة راملعيا ر قـمر التـا ـدو وا ، ـ املع رو ــ) 8(ل يو

النتائج   .ذه
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قم رجدو ات) 8(ل ا مل ستخدام جة ود والرتبة ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر ر
ة املئو ا س و سابية ا املتوسطات قيم حسب ليا تنا مرتبة املع ذو التنظيم اتيجية   )84=ن(زاس

ة ا امل ب اتيجي  رترت س ات ا   املتوسط  ةرم
ي سا   ا

  سبة
متوسط

  نحراف
اتيجية  ياملعيار للالس   لل

جة   رد
  ستخدام

ا- 41 حفظ أثناء الواحد املقطع يات ن ب ط   متوسطة 10 01  0.917 81.3  3.25  .رأ
فظ- 46 ا قوة الختبار أسئلة ي مال مع زأتبادل

  .وضبطھ
  متوسطة  19 02  1.035 74.8  2.99

ا- 49 حفظ لضبط يات و املفردات ي معا ع   متوسطة 29 03  1.016 70.8  2.83  .أطلع
مل- 47 ا ن ب ط للر بتداء و الوقف عالمات ن استع

ا حفظ لضبط   .يات
  متوسطة  30 04  1.058 70.3  2.81

الواحد- 48 الوجھ آية وآخر آية أو ن ب ط الر لأحاو .ل
    

  متوسطة 31 05  1.124 70.3  2.81

ال- 43 ة السو ا ناول ت ال املواضيع ع عرف رأ
ا   .أحفظ

  متوسطة 34 06  1.042 69.8  2.79

ا- 42 أحفظ ال ة للسو العام املقصد ع عرف   متوسطة  37 07  0.998 69.3  2.77  .رأ
ا- 50 خواتم حفظ لضبط يات ي بمعا ن   توسطةم  42 08  1.097 67.3  2.69  .استع
فظ- 38 ا أثناء يليھ الذي بالوجھ السابق الوجھ ط .رأ
    

  متوسطة 46 09  1.052  65.5  2.62

أقوم- 44 ال ة السو سمية مناسبة حو رأقرأ ل
ا   .بحفظ

  ضعيفة  52 10  1.035 61.5  2.46

يات- 45 ملواضيع وفقا ة السو حفظي مقاطع رأجز ئ
ثمان و جزاء و وجھ س   .ول

  ضعيفة  54 11  1.183 60.0  2.40

حفظ- 40 أثناء ا وخاتم ة السو بداية ن ب ط رأ ر
ة   .رالسو

  ضعيفة  59 12  1.029 50.5  2.02

ا- 39 تل ال ة السو داية و ة السو خاتمة ن ب ط رأ ر ر
فظ ا   .أثناء

  ضعيفة  61 13  1.035 49.8  1.99

ذو التنظيم اتيجية اس استخدام جة لد العام راملعدل
  عامل

  متوسطة 3 -  0.618 66.2 2.649

  

ـــدو ا نتــائج مـــن ــر الثـــانو) 8(ليظ و الــصف طـــالب اســتخدام جـــة د أن يالــسابق ل ر
س متوســطة،التحفــيظربمــدا انــت ــ املع ذو التنظــيم اتيجية اســ ات ــا مل املكرمــة مكــة ربمدينــة

العام ي سا ا املتوسط ان ة) 2.649(حيث مئو سبة م) 66.2(ب   ). 0.618(يعياروانحراف

تراوحـــت ــا أ اتيجية ســ ـــذه ات ــا م اســتخدام جـــة لد التفــصيلية النتــائج ــرت روأظ ر
وضـعيفة متوسطة ن ب ـ. ما ع يـصعب ات ـا امل ـذه أن ـ إ يجـة الن بتلـك ـا ر ظ الباحـث عـز رو و

أغلــب أن حيــث ا، ســ مما ــ ع املعلــم مــن ب وتــد توجيــھ نــاك يكــن مــالم ا ســ يما أن رالطالــب ر ر
ناســـبت ب ـــا م ـــ ع مـــا خاصـــة ، التفـــس بكتـــب ســـتعانة ـــ إ الطالـــب ـــا ف يحتـــاج ات ـــا امل ُلـــك ر

ا ومقاصد والسو م. ريات ـس س م الكـر القـرآن حفـظ عنـد ات ـا امل ـذه سـة مما أن شـك روال ر
ـــــات الز اســـــة د ـــــده تؤ مـــــا ـــــذا و جاعھ، اســـــ ولة وســـــ حفظـــــھ يـــــت تث أن) 1986(رـــــ ـــــت أثب ـــــ ال

ال قة اللطر جاع اسـ معـدل فـع ـ ة ـ كب مية أ ا واستقبال املعلومات مع الفرد ا ف . ريتعامل
العقيــــدي اســـــة د أن طـــــالب) 2000(ركمــــا لـــــدى فــــظ ا تفلـــــت أســــباب ـــــم أ مـــــن أن ــــ إ توصـــــلت

ـــا حفظ املقـــر يـــات بتفـــس تمـــام عـــدم التحفـــيظ س بمـــدا ـــة الثانو راملرحلـــة ـــذه. ر ات ـــا روم
قائمــــة اتيجية ــــاســــ بي ط الــــر ــــ التفــــس بكتــــب ســــتعانة و يــــات ــــ التأمــــل محاولــــة ــــ ع
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عــة القوا اســة د تــھ أثب مــا ــذا و ا، وضــبط ا تــذكر ل ــس قــة أن) 2014(ربطر ــ إ توصــلت حيــث
يتھ وتث م الكر القرآن حفظ بقاء ع ي إيجا أثر لھ ان ا وتدبر يات   .تأمل

ا الـــسؤال نتـــائج ومناقـــشة وتفـــس اللفظـــيعـــرض التوســـيع اتيجية باســـ املتعلـــق ـــع الرا ـــ لفر
ي   :روالتصو

ـــ ع ـــع الرا ـــ الفر الـــسؤال س: نـــص بمـــدا الثـــانو و الـــصف طـــالب اســـتخدام جـــة د رمـــا ير ل
ي؟ والتصو اللفظي التوسيع اتيجية الس املكرمة مكة بمدينة   رالتحفيظ

ا ــــــس و ــــــسابية ا املتوســــــطات اســــــتخراج تــــــم الــــــسؤال ــــــذا عــــــن نحرافــــــاتلإلجابــــــة و ــــــة املئو
قــم التــا ــدو وا ي، والتــصو اللفظــي التوسـيع اتيجية اســ ات ــا مل جــة والد والرتبــة ـة راملعيا ر ر لر ر

النتائج) 9( ذه   .يو

قم رجدو اتيجية) 9(ل اس ات ا مل ستخدام جة ود والرتبة ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر ر
مرت ي والتصو اللفظي ةرالتوسيع املئو ا س و سابية ا املتوسطات قيم حسب ليا تنا   )84=ن(زبة

ة ا امل ب اتيجية  رترت س ات ا   املتوسط  رم
ي سا   ا

  سبة
  متوسط

  نحراف
اتيجية  ياملعيار للالس   لل

جة   رد
  ستخدام

مسموع- 53 بصوت واملراجعة سميع بال حفظي ت   متوسطة  11 01  0.841 80.8  3.23  .اث
ف- 64 للم واحدة طبعة ع حفظي مثل(اعتمد

د ف امللك مجمع طباعة فاظ ا ف   ).م
  متوسطة  16 02  1.092 76.0  3.04

املراجعة- 57 أو سميع ال عند ة السو أو املقطع رأكر ر
  .مجودا

  متوسطة  18 03  1.012 74.8  2.99

الوقف- 58 مواضع املراجعة أو سميع ال عند ا رأ
  .املناسبة

  متوسطة  21 04  0.917 73.8  2.95

واملراجعة- 54 سميع ال أثناء بالقراءة غ   متوسطة 23 05  1.044 73.0  2.92  .ا
تم- 59 وما فيھ أحفظ الذي ان امل ن ب ط الر لأحاو

تذكره ل س ل   . حفظھ
  متوسطة  24 06  1.067 73.0  2.92

ضبط- 62 يات د الوا املنطقي ب ت بال ن راستع
او حفظ   .إتقان

  متوسطة  28 07  0.951 71.3  2.85

من- 63 أحفظھ الذي للمقطع نية ذ ة صو إيجاد رأحاو ل
يات و لمات ال مواضع والتدقيق النظر إطالة خالل

ف   .امل

  متوسطة 36 08  0.974 69.3  2.77

يات- 55 ن ب اللفظي شابھ ال ضبط بقواعد ن   متوسطة  45 09  0.889 65.8  2.63  .استع
والسو- 51 املقاطع عض حفظ إتقان ع ن راستع

مرتبة أحداث ذات قصة إ نيا ذ ا ل     .بتحو
  متوسطة  48 10  1.022 64.0  2.56

مفتاحية- 56 لمات ي(ابتكر خاص مع لضبط) ذات
يات ن ب اللفظي شابھ   .ال

  ضعيفة  55 11  1.022 58.3  2.33

ة- 61 السو أو املقطع رأقار ان وأحدا ا أحفظ ال
حفظي لضبط ة مشا وسو   .ربمقاطع

  ضعيفة  56 12  1.099 56.5  2.26

يمية- 60 املفا واملخططات نية الذ رائط با ن استع
حفظي   .إلتقان

  ضعيفة  58 13  1.174 54.5  2.18

من- 65 فظ ا يت وتث لضبط والقلم قة بالو ن راستع
ذ ع ساعد ة إشا أو ابط كتابة رخالل   .لكر

  ضعيفة  62 14  1.124 47.0  1.88

ع- 66 ا مرا ا ف أخطئ ال املواضع أو لمات ال راكتب
ا وأضع متعددة بألوان ة صغ الصقة اق رأو

ا ل بھ للت ا نفس   .الصفحة

  ضعيفة  63 15  1.125 47.0  1.88

ة- 52 السو أو املقطع قصة بكتابة حفظي ت   منعدمة  65 16  1.005 43.8  1.75  .راث
اللفظي التوسيع اتيجية اس استخدام جة لد العام راملعدل

ي   روالتصو
  متوسطة 4 -  0.542 64.3 2.571
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ـــدو ا نتــائج مـــن ــر الثـــانو) 9(ليظ و الــصف طـــالب اســتخدام جـــة د أن يالــسابق ل ر
س انـــتالتحفــيظربمــدا ي والتــصو اللفظـــي التوســيع اتيجية اســ ات ـــا مل املكرمــة مكــة ربمدينـــة ر

العـــاممتوســطة، ي ــسا ا املتوســـط ــان ـــة) 2.571(حيـــث مئو ــسبة معيـــار) 64.3(ب يوانحــراف
)0.542 .(  

أن اتيجية ســــــ ــــــذه ات ــــــا م الســــــتخدام التفــــــصيلية النتــــــائج ـــــرت ات) 10(روأظ ــــــا رم
جـة بد أنمتوسـطةرـستخدم ن حـ ـ ة) 5(، ـا م ـرت ظ نمـا ب ضـعيفة، جـة بد ـستخدم ات ـا رم ر ر

من استخدام جة بد أن. عدمةرواحدة ـ ع يـدل سـتخدام مـن جـة الد ـذه ات ـا امل ذه و روظ ر ر
مـــن ب تــد أو توجيـــھ دو ا اســتخدام ــ طـــأ وا واملحاولــة ستكــشاف ـــ ع عتمــدو رالطــالب ن ن
مثـل ب، تـد ـستد ال ـا أل فقـط ات ـا امل ـذه لـبعض الطـالب توجيھ املعلم ان فإم ن، راملعلم ر

للم واحدة طبعة ع معتماد يل عة واملتا التوجيھ و سميع، ال أثناء بالقراءة والتغ ف،
ميــع ات. ا ــا امل ــ و املعلــم مــن ب وتــد الطالــب مــن إضــا ــد ج ــ إ فتحتــاج ات ــا امل بقيــة رأمــا ر ر

خــــاص ــــ مع ذات مفتاحيــــة لمــــات ــــار ابت منعدمــــة، أو ضــــعيفة اســــتخدام جــــة بد ــــرت ظ ــــ رال
و يــــــــات، ـــــــــشابھ لــــــــضبط يميـــــــــة،بالطالــــــــب املفا واملخططــــــــات نيـــــــــة الذ رائط بــــــــا ســـــــــتعانة

أو املقطـــع قـــصة كتابـــة أو ـــا بكتاب إمـــا املقـــاطع عـــض حفـــظ لـــضبط والقلـــم قـــة بالو ســـتعانة رو
القـرآن حفـظ يت تث ات ا امل ذه توظيف أن شك وال ا، ل يات تناو حسب مرتبة ة رالسو ل ر

نتـــــائ ـــــت أثب حيـــــث ي، إيجـــــا أثـــــر ـــــا ل و ســـــي م ســـــلماننالكـــــر اســـــة د ـــــذه) 2013(رج توظيـــــف أن
املعلومـــات جاع اســ ـــ م أقـــرا ــ ع الطـــالب ـــ تم ــ با ســـ ـــان اتيجيات العامـــة. ســ يجـــة والن

اســة د نتــائج مــع تتفــق اتيجية ســ ــذه باســتخدام يتعلــق فيمــا اســة الد ــذه ــا ل توصــلت ــ رال ر
القرآ) 2017(مخلو س املدا طالب أن إ توصلت متوسطةرال جة بد ا ستخدمو   .رنية

الفرعية وأسئلتھ الثالث الرئ السؤال نتائج   :عرض

ـــــ ع يـــــنص والـــــذي الثالـــــث ـــــ الرئ اســـــة الد ســـــؤال عـــــن عالقـــــة: رلإلجابـــــة توجـــــد ـــــل
مـستو عنــد إحـصائية داللـة ذات تباطيـة ىا مــا) α ≤0.05(ر اتيجيات اسـ اسـتخدام جــة د ن ربـ

ال الذاكرة اء ستخديمكنرو القـرآنأن حفـظ إتقـان جـة ود م الكـر القـرآن حفظ إلتقان رم
املكرمـة؟ مكـة بمدينـة التحفـيظ س بمـدا الثـانو و الصف طالب لدى م رالكر ي حـسابل تـم

الــذاكرة اء و مــا اتيجيات اســ اســتخدام جات لــد العامــة املعــدالت ن بــ ســو ب تبــاط ا رمعـامالت ر نر
التا دو وا م، الكر القرآن حفظ إتقان جة لود ذلك) 10(رقمر   .يو
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قم رجدو جات) 10(ل لد لية ال املعدالت ن ب سو ب تباط ا ملعامل تباطية العالقة رقيم ر نر
حسب ليا تنا مرتبة م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود الذاكرة اء و ما اتيجيات اس زاستخدام ر ر

تباط   )84=ن(رقيمة

س استخدام ن ب تباطية القرآنرالعالقة حفظ وإتقان الذاكرة اء و ما راتيجيات
م   الكر

اتيجية س   مسمى
  قيمة

  رتباط
  ىمستو

  الداللة
  قوة

  رتباط
  التباين
  املفسر

د- 1 ا تخصيصات اتيجية إس
  املختلفة

 0.14 متوسطة  0.01 0.374

ساؤ- 2 وال التكرار اتيجية لإس
ي   الذا

 0.03 ضعيفة  )د. غ (0.133 0.165

املع- 3 ذو التنظيم اتيجية  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.164 0.153  إس
اللفظي- 4 التوسيع اتيجية إس

ي   روالتصو
 0.004 ضعيفة  )د. غ (0.596 0.059

ل ك اتيجيات   0.05 ضعيفة  0.05 0.214  س
ـــدو ا مــن إحـــصائية) 10(ليتــ داللــة ذات موجبـــة تباطيــة ا عالقــة وجـــود رالــسابق

مـــستو م) α ≤0.05(ىعنـــد الكــــر القـــرآن حفـــظ وإتقـــان ـــل ك الـــذاكرة اء و مـــا اتيجيات اســـ ن ربـــ
حيـــث املكرمـــة، مكـــة بمدينـــة م الكـــر القــرآن تحفـــيظ س بمـــدا الثـــانو و الـــصف طـــالب رلــدى ي ل

تبـــــاط قيمـــــة ـــــ). 0.214(رانـــــت ســـــو ب تبـــــاط ا معـــــامالت ـــــ ع كـــــم ا معيـــــار ـــــ إ ـــــالرجوع نو ر
قــــــم ـــــدو را قــــــوة) 4(ل ــــــذهرتبــــــاط فــــــإن ــــــ املــــــستخدمة الــــــذاكرة اء و مــــــا اتيجيات اســـــ ن ربــــــ

ضعيفة م الكر القرآن حفظ وإتقان اسة ن. رالد بـ ضـعيفة طرديـة عالقـة ـ إ ـش يجة الن ذه و
تختلــف ــ و م، الكـر القــرآن حفــظ إتقـان جــة ود الــذاكرة اء و مـا اتيجيات اســ اســتخدام جـة رد رر

ي املـــال اســـة د إليـــھ توصـــلت اء) 0132(رعمـــا و مـــا اتيجيات اســـ ن بـــ مرتفعـــة طرديـــة عالقـــة رمـــن
م الكـــــر القـــــرآن وحفـــــظ اتيجيات. الـــــذاكرة ســـــ ن بـــــ خـــــتالف ـــــ إ عـــــود خـــــتالف ـــــذا ولعـــــل

ي املــــــال اســــــة د أن حيــــــث ن، اســــــت الد ــــــ راملــــــستخدمة ــــــ) 2013(ر غ عامــــــة اتيجيات اســــــ تناولــــــت
ا اســــة الد نمـــــا ب م، الكــــر القـــــرآن بحفــــظ الـــــذاكرةرمرتبطــــة اء و مــــا اتيجيات اســـــ طــــت راليـــــة ر

جـــــة د عـــــن م ســـــؤال عنـــــد ـــــا مع الطـــــالب عـــــاطي فـــــإن التـــــا و م، الكـــــر القـــــرآن بحفـــــظ ــــا ا ا روم ر
اتيجيات سـ ـذه ل الطـالب اسـتخدام جة د ات إنھ حيث ، مختلفا و ي ما ا راستخدام نر

الـــض ـــ إ أقـــرب ـــو ي ـــاد ي ي متـــد مـــستو اليـــة ا اســـة الد نــ ى ـــر إ نظـــرا ذلـــك ـــو ي مـــا و نعيف ر
اســة د نتــائج مــع عــام ل ــش تتفــق اســة الد ــذه يجــة ن أن ــ غ ــا، عل م تــد وعــدم ــا ــم ل رج ر ر

ـــــراح ـــــاز) 2010(ا اســـــة يود القثـــــامي) 2010(ر اســـــة عـــــة) 2013(رود القوا اســـــة ،)2014(رود
الـــــذ اء و مـــــا اتيجيات اســــــ اســـــتخدام ن بـــــ إيجابيـــــة عالقــــــة ـــــ إ توصـــــلت ـــــ ــــــرال ع ة والقـــــد راكرة

ا جاع واس املعلومات   .استدعاء

تباطيــة بالعالقـة املتعلـق و ـ الفر الـسؤال نتـائج ومناقـشة وتفـس رعـرض ل
م الكر القرآن حفظ وإتقان املختلفة د ا تخصيصات اتيجية اس ن   :ب

ع و الفر السؤال إحـصائية: لنص داللـة ذات تباطيـة ا عالقـة توجـد مـستورل ىعنـد
)0.05≥ α (حفـظ إتقـان جـة ود املختلفـة ـد ا تخصيـصات اتيجية اسـ استخدام جة د ن رب ر

املكرمة؟ مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف طالب لدى م الكر رالقرآن ي   ل
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اتيجية اســـ اســـتخدام جـــة د ن بـــ ســـو ب تبـــاط ا معامـــل حـــساب تـــم الـــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابـــة نر
ـــــ ا قـــــمتخصيـــــصات التـــــا ـــــدو وا م، الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ إتقـــــان جـــــة ود املختلفـــــة رد ) 11(لر

ذلك   .يو

قم رجدو اتيجية) 11(ل اس ات ا م استخدام جات د ن ب سو ب تباط ا ملعامل تباطية العالقة رقيم ر ر نر
تباط قيمة حسب مرتبة م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود املختلفة د ا رتخصيصات   )84=ن(ر

مال الكر القرآن حفظ إتقان جة ود املختلفة د ا تخصيصات اتيجية اس استخدام جة د ن ب تباطية رعالقة ر   ر
اتيجية س ات ا   قيمة  رم

  رتباط
  ىمستو

  الداللة
  قوة

  رتباط
  التباين
  املفسر

القرآن- 10 حفظ إلتقان ودافعي حما بقاء ع أحرص
م   .الكر

  0.20 متوسطة  0.01 0.445

النفس- 05 شاط يتوفر حيث فظ ل يومية مواعيد أحدد
  .والبدن

  0.19 متوسطة  0.01 0.439

السنة- 09 حفظھ سبق ملا العامة للمراجعة أوقاتا أخصص
الية   .ا

  0.14 متوسطة  0.01 0.371

إلتقان- 01 جزاء و السو لبعض إضافيا دا وج وقتا رأخصص
أفضل ل ش ا    .حفظ

 0.07 ضعيفة  0.05 0.272

حفظي- 13 إتقان ع عانة عا هللا سؤال ع أحرص
م الكر   .للقرآن

  0.07 ضعيفة  0.05 0.268

فظ- 02 ا أتقن ح ي يعا واس لطاق مناسبا ا قد  0.05 ضعيفة  0.05 0.223  .رأحفظ
إلتقان- 18 املراجعة من دي و لتكثيف العبادة مواسم رأستغل

الكر القرآن   .محفظ
  0.05 ضعيفة  0.05 0.223

ادة- 07 ع أحرص م الكر القرآن حفظ تقدمت زلما
للمراجعة اليومي دي   .رو

  0.05 ضعيفة  0.05 0.218

ا- 16 ف ال املقاطع حفظ إلتقان أك قتا و دا ج وأخصص
أخر مقاطع مع لفظي   .ىشابھ

  0.04 ضعيفة  )د. غ (0.087 0.188

للم- 08 أوقاتا حفظھأخصص سبق ملا العامة راجعة
املاضية اسية الد   .رالسنوات

  0.03 ضعيفة  )د. غ (0.133 0.165

النية- 12 باستحضار م الكر القرآن حفظ إلتقان م أجدد
املقطع تكرار اثناء فظ ا إتقان جر و ة   .الصا

  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.222 0.135

فظ- 11 ا أثناء ن الذ د شر أكوأقاوم أكو أن نوأحاو ل
ا   .ترك

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.312 0.112

أو- 06 املقطع فظ املخصص الوقت ادة بالز أحتاط
فظ ل ودافعي م ع ذلك يؤثر ال ح ة   .رالسو

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.465 0.081

وعدم- 15 ك ال لضمان سميع ال اثناء يات ي معا أتدبر
ن الذ ت   .ش

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.521 0.071 -

قبل- 04 ة السو أو املقطع فظ م الال د وا بالوقت بأ رأت ز
فظ ا   .البدء

 0.004 ضعيفة  )د. غ (0.558 0.065

الضوضاء- 14 عن عيدا فظ ا عند مناسبة أماكن أختار
ية املل   .واملناظر

  0.002 ضعيفة  )د. غ (0.723 0.039

املق- 03 بإتقانأقسم أحفظ ح أجزاء عدة إ ة السو أو  0.001 ضعيفة  )د. غ (0.814 0.026 -  .رطع
السنة- 17 بما السو عض حفظ إتقان ن رأستع

ا خصت محددة وأوقات فضائل من ة   .النبو
  0.001 ضعيفة  )د. غ (0.825 0.024

عام ل ش اتيجية  0.14 متوسطة  0.01 0.374  س
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ا مــن إحـــصائية) 11(لـــدويتــ داللــة ذات موجبـــة تباطيــة ا عالقــة وجـــود رالــسابق
مـــــستو القـــــرآن) α ≤0.01(ىعنـــــد حفـــــظ وإتقـــــان املختلفـــــة ـــــد ا تخصيـــــصات اتيجية اســـــ ن بـــــ

املكرمــة، مكــة بمدينــة م الكــر القــرآن تحفــيظ س بمــدا الثــانو و الــصف طــالب لــدى م رالكــر ي ل
ن بــــ تباطيــــة العالقــــة قيمــــة انــــت ينرحيــــث ــــ ــــ). 0.374(املتغ ع كــــم ا معيــــار ــــ إ ــــالرجوع و

ـــ ســـو ب تبـــاط ا نمعـــامالت ـــدور وإتقـــان) 4(رقـــملا اتيجية ســـ ـــذه ن بـــ تبـــاط قـــوة رفـــإن
متوســـــطة م الكـــــر القـــــرآن جـــــة. حفـــــظ د ن بـــــ متوســـــطة طرديـــــة عالقـــــة ـــــ إ ـــــش يجـــــة الن ـــــذه رو

جـــ ود املختلفـــة ـــد ا تخصيـــصات اتيجية اســـ ـــذهراســـتخدام و م، الكـــر القـــرآن حفـــظ إتقـــان ة
ــــراح ا اســــة د نتـــــائج مــــع عــــام ل ــــش تتفــــق يجــــة ــــاز) 2010(رالن اســــة يود اســـــة) 2010(ر رود

عــــــة) 2013(القثــــــامي القوا اســــــة اســــــتخدام)2014(رود ن بــــــ إيجابيــــــة عالقــــــة ــــــ إ توصــــــلت ــــــ ال ،
جاع واسـ املعلومــات اسـتدعاء ــ ع ة والقـد الــذاكرة اء و مـا اتيجيات راسـ النتــائج. ار مـن تــ و

تخصيـــــصات اتيجية اســـــ ات ـــــا م اســـــتخدام جـــــات د ن بـــــ تباطيـــــة العالقـــــة لقـــــيم رالتفـــــصيلية ر ر
متوســطة موجبــة تباطيــة ا عالقــة نــاك أن م الكــر القــرآن حفــظ إتقــان جــة ود املختلفــة ــد را ر

مـــستو عنـــد إحـــصائية داللـــة إتقـــ) α ≤0.01(ىذات جـــة ود ات ـــا م ثـــالث اســـتخدام جـــة د ن ربـــ ر انر
داللـة ذات ضـعيفة موجبـة تباطيـة ا عالقـة ات ـا م خمـس ـرت ظ ن ح م، الكر القرآن رحفظ ر

مــــستو عــــن مـــــع)α ≤0.05(ىإحــــصائية اتيجية ســــ ــــذه ات ــــا م لبقيــــة العالقـــــة انــــت نمــــا ب ر،
إحـــصائيا دالـــة ـــ غ م الكـــر القـــرآن حفـــظ لـــبعض. إتقـــان املتدنيـــة العالقـــة ـــذه ـــ ب الـــس ولعـــل

ذه ات ا ـذهرم واملعرفـة ـا ال الـو عـدم ـ إ عـود م الكـر القرآن حفظ بإتقان اتيجية س
تقليدية حفظ اتيجيات اس ع ن يركز الطالب يجعل الذي مر ات، ا وامل   .  ر

تباطيـة بالعالقـة املتعلـق ي الثا الفر السؤال نتائج ومناقشة وتفس رعرض
ا ساؤ وال التكرار اتيجية اس ن ملب الكر القرآن حفظ وإتقان ي   :لذا

ــــــ ع ي الثــــــا ــــــ الفر الــــــسؤال عنــــــد: نــــــص إحــــــصائية داللــــــة ذات تباطيــــــة ا عالقــــــة توجــــــد رــــــل
إتقـــان) α ≤0.05(ىمــستو جـــة ود ي الـــذا ـــساؤ وال التكـــرار اتيجية اســـ اســـتخدام جـــة د ن ربـــ لر

مكــــــ بمدينـــــة التحفـــــيظ س بمـــــدا الثـــــانو و الـــــصف طـــــالب لـــــدى م الكـــــر القـــــرآن رحفـــــظ ي ةل
  املكرمة؟

اتيجية اســـ اســـتخدام جـــة د ن بـــ ســـو ب تبـــاط ا معامـــل حـــساب تـــم الـــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابـــة نر
قـــم التـــا ـــدو وا م، الكـــر القـــرآن حفـــظ إتقـــان جـــة ود ي الـــذا ـــساؤ وال رالتكـــرار لر ـــ) 12(ل يو

  .ذلك
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قم رجدو اس) 12(ل جات د ن ب سو ب تباط ا ملعامل تباطية العالقة رقيم ر اتنر ا م رتخدام
تباط قيمة حسب مرتبة م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود ي الذا ساؤ وال التكرار اتيجية راس ر ل

  )84=ن(

 

  

م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود ي الذا ساؤ وال التكرار اتيجية اس استخدام جة د ن ب تباطية رالعالقة ر   لر
اتيجية س ات ا   قيمة  رم

  رتباط
  ىمستو
  لةالدال

  قوة
  رتباط

  التباين
  املفسر

مقاطع،- 29 عدة ع عة مو ة سو حفظ إتمام زعند ر
أخطاء دو واحدة جلسة املة ا سميع ع   .نأحرص

  0.07 ضعيفة  0.05 0.265

قبلھ- 28 ما حفظ من أتأكد جديد مقطع بحفظ البدء قبل
ة السو مقاطع   .رمن

  0.06 ضعيفة  0.05 0.250

ذات- 23 سأل والقراءةأ ن املصل إمامة استطاع عن يا
أخطاء أو تردد دو حفظي   .نمن

  0.05 ضعيفة  0.05 0.232

مع- 33 السابق املقطع من أية آخر أصل املقاطع ن ب ط للر
ذلك وأكر ديد ا املقطع من و   .رية

  0.04 ضعيفة  )د. غ (0.064 0.203

حف- 19 أتقن ح فردي ل ش آية ل ارأكر   0.04 ضعيفة  )د. غ (0.073 0.197 -  .ظ
أتقن- 24 ح تراكمي ل ش ة السو واملقاطع يات رأكر ر

ة السو   .رحفظ
 0.03 ضعيفة  )د. غ (0.123 0.169

ضبط- 34 ة صعو أواجھ الذي املقطع بكتابة أقوم
خطأ أجد ال ح ذلك وأكر ف امل مع نھ أقا ثم رحفظھ ر

  .واحدا
  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.229 0.133 -

ا- 26 استخدم ال قة الطر مناسبة مدى عن ذاتيا سأل أ
فظ وا   .املراجعة

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.278 0.120

ذلك- 31 سر ت م ة ر ا الصلوات أحفظ بما أقرأ
منفردا أو   .إماما

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.318 0.110

ال- 32 ية ب القراء ألحد إذااستمع خطأه يح وت لھ سميع
  .أخطأ

 0.01 ضعيفة  )د. غ (0.323 0.109

باعد- 21 ت ات ف ع ا سميع أكر ة، السو حفظ رعد ر
ا حفظ اتقن ح ئا فش ئا   .ش

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.332 0.107

دا- 30 ج تحتاج ال والسو املقاطع عن ذاتيا سأل رأ
ا حفظ إلتقان   .إضافيا

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.408 0.091

ة- 25 صعو ت واج إذا فظ ا قة طر النظر أعيد
معينة ة سو أو مقطع   .رحفظ

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.483 0.078

اتب- 27 الر ن والس ة املكتو الصلوات أحفظھ بما وأقرأ
  .والنوافل

  0.004 ضعيفة  )د. غ (0.577 0.062

آلة- 35 حفظا املقطع يل ب استمعأقوم ثم يل، ال
خطاء وتحديد ف امل عة املتا مع يل   .لل

 0.002 ضعيفة  )د. غ (0.690 0.044 -

ا- 37 وغ املتنقلة زة ج خالل من التقنية من أفيد
مجيدين قراء من أحفظھ ملا   .ستماع

  0.001 ضعيفة  )د. غ (0.764 0.033 -

بھ- 22 ألقوم أحفظ مما دا و رارأخصص ج الليل  0.000 ضعيفة  )د. غ (0.851 0.021  .صالة
تم- 36 ما سميع إعادة استطاع عن ذاتيا سأل أ

أخطاء أو تردد بدو   .نحفظھ
  0.000 ضعيفة  )د. غ (0.921 0.011

مختلفة- 20 منية ات ف ع مرات عدة أحفظھ ما زاكر   0.000 ضعيفة  )د. غ (0.955 0.006  .ر
اتيجية عامس ل  0.03 ضعيفة  )د. غ (0.133 0.165  ش
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ـدو ا مـن ن) 12(ليتـ بـ احـصائيا دالـة ـ غ موجبـة تباطيـة ا عالقـة وجـود رالـسابق
و الـــــصف طـــــالب لـــــدى م الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ وإتقـــــان ي الـــــذا ـــــساؤ وال التكـــــرار اتيجية لاســـــ ل

ا حيــــــث املكرمــــــة، مكــــــة بمدينــــــة م الكــــــر القــــــرآن تحفــــــيظ س بمــــــدا رالثــــــانو العالقــــــةي قيمــــــة نــــــت
ين ـــ املتغ ن بـــ ـــ). 0.165(رتباطيـــة ســـو ب تبـــاط ا معـــامالت ـــ ع كـــم ا معيـــار ـــ إ ـــالرجوع نو ر

قـم ـدو را ضــعيفة) 4(ل م الكـر القــرآن حفـظ وإتقـان اتيجية ســ ـذه ن بــ تبـاط قـوة . رفــإن
ــــذه ات ــــا م ن بــــ تباطيــــة العالقــــة لقــــيم التفــــصيلية النتــــائج مــــن ــــر ظ رو جــــةر ود اتيجية رســــ

أن م، الكـــر القــــرآن فـــظ الطــــالب ــــاإتقـــان اتأغل ــــا م ثـــالث قــــيم عـــدا مــــا احـــصائيا دالــــة ـــ رغ
مستو عن إحصائيا دالة انت ـا) α ≤0.05(ىحيث حفظ عـد املـة الـسو ـسميع ات ـا م ـ رو ر

ة القــــد عــــن ــــساؤ وال ــــا، لغ نتقــــال قبــــل ة الــــسو حفــــظ إتقــــان ــــ ع ــــرص وا رمجـــزأة، ل ــــر ع
أخطــاء أو تــردد دو حفظــھ تــم بمــا ن املــصل ــا. نإمامــة أ إال إحــصائيا دالــة انــت وإن القــيم ــذه و

فــظ ا إتقـــان جــة ود ات ــا امل ن بـــ ضــعيفة تباطيــة ا عالقـــة ــ ع رتــدل ر نتـــائج. ر مــن ســبق مـــا ولعــل
عـ م الكـر القـرآن حفـظ إتقـان جـة ود ا ا ا وم اتيجية س ذه ن ب الضعيفة العالقة رحو ر ودل

ـ و ـل ك اتيجية سـ مـستو ـ ع ضـعيفة ـو ت ـاد ت ـ وال اتيجية لالسـ سـتخدام جة د ىإ ن ر
قـم ــدو ا ــ كمـا ــا ا ا م رأغلـب مــن)7(لر ــا إل يوجـھ مــالم ا سـ يما لــن مــا الطالـب إن حيــث ر، ر

ـــ ة صـــعو الطالـــب يجـــد ـــ ال واملقـــاطع الـــسو مـــع خاصـــة ـــا، تطبيق بكيفيـــة بـــصر و املعلـــم رقبـــل
اســةإ كد الــذاكرة اء و مــا تنميــة ــ ع ي يجــا ــا تأث ــت تث اســات الد وأن ســيما ــا، حفظ رتقــان رر

ف والشر وعثمان)1999(سيد والنجار)2004(، ،)2006 .(  

تباطية بالعالقة املتعلق الثالث الفر السؤال نتائج ومناقشة وتفس رعرض
ا حفظ وإتقان املع ذو التنظيم اتيجية اس ن مب الكر   :لقرآن

ـــــ ع الثالـــــث ـــــ الفر الـــــسؤال عنـــــد: نـــــص إحـــــصائية داللـــــة ذات تباطيـــــة ا عالقـــــة توجـــــد رـــــل
حفـــظ) α ≤0.05(ىمــستو إتقـــان جــة ود ـــ املع ذو التنظــيم اتيجية اســـ اســـتخدام جــة د ن ربـــ ر

املكرمة؟ مكة بمدينة التحفيظ س بمدا الثانو و الصف طالب لدى م الكر رالقرآن ي   ل

ـــ عـــن اتيجيةلإلجابـــة اســـ اســـتخدام جـــة د ن بـــ ســـو ب تبـــاط ا معامـــل حـــساب تـــم الـــسؤال رذا نر
قم التا دو وا م، الكر القرآن حفظ إتقان جة ود املع ذو رالتنظيم ذلك) 13(لر   .يو
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قم رجدو ات) 13(ل ا م استخدام جات د ن ب سو ب تباط ا ملعامل تباطية العالقة رقيم ر ر نر
التنظ اتيجية تباطاس قيمة حسب مرتبة م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود املع ذو ريم ر

  )84=ن(

ـدو ا مـن ن) 13(ليتـ بـ احـصائيا دالـة ـ غ موجبـة تباطيـة ا عالقـة وجـود رالـسابق
ذو التنظـــيم اتيجية الثــــانواســـ و الـــصف طــــالب لـــدى م الكـــر القــــرآن حفـــظ وإتقـــان ــــ ياملع ل

ن بــ تباطيــة العالقــة قيمــة انــت حيــث املكرمــة، مكــة بمدينــة م الكــر القــرآن تحفــيظ س ربمــدا ر
ين ـ قــم). 0.153(املتغ ـدو ا ــ سـو ب تبــاط ا معـامالت ـ ع كــم ا معيـار ــ إ ـالرجوع رو لر ) 4(ن

ذ ن ب تباط قوة ضـعيفةرفإن م الكـر القرآن حفظ وإتقان اتيجية س النتـائج. ه مـن ن بـ و
تباطيـة العالقــة لقــيم نرالتفـصيلية فــظبــ الطــالب إتقـان جــة ود اتيجية ســ ـذه ات ــا رم ر

ـا حفظ أثنـاء الواحـد املقطـع آيـات ـط ة ا م عدا ما احصائيا دالة غ ا أغل أن م، الكر رالقرآن ر

م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود املع ذو التنظيم اتيجية اس استخدام جة د ن ب تباطية رالعالقة ر   ر

اتيجية س ات ا   قيمة  رم

  رتباط

  ىمستو

  الداللة

  قوة

  رتباط

  التباين

  املفسر

ارأ- 41 حفظ أثناء الواحد املقطع يات ن ب   0.20 متوسطة  0.01 0.449  .ط

مل- 47 ا ن ب ط للر بتداء و الوقف عالمات ن استع
ا حفظ لضبط   .يات

 0.07 ضعيفة  0.05 0.268

فظ- 38 ا أثناء يليھ الذي بالوجھ السابق الوجھ ط .رأ
    

  0.04 ضعيفة  )د. غ (0.071 0.198

الواحدأ- 48 الوجھ آية وآخر آية أو ن ب ط الر لحاو .ل
    

  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.215 0.137

يات- 45 ملواضيع وفقا ة السو حفظي مقاطع رأجز ئ
ثمان و جزاء و وجھ س   .ول

  0.01 ضعيفة  )د. غ (0.432 0.087

ا- 42 أحفظ ال ة للسو العام املقصد ع عرف   0.01 ضعيفة  )د. غ (0.463 0.081  .رأ

ا- 50 خواتم حفظ لضبط يات ي بمعا ن   0.01 ضعيفة  )د. غ (0.464 0.081 -  .استع

ا- 49 حفظ لضبط يات و املفردات ي معا ع   0.01 ضعيفة  )د. غ (0.543 0.067  .أطلع

أثناء- 39 ا تل ال ة السو داية و ة السو خاتمة ن ب ط رأ ر ر
فظ   .ا

  0.001 ضعيفة  )د.غ (0.753 0.035 -

ا- 44 بحفظ أقوم ال ة السو سمية مناسبة حو رأقرأ   0.001 ضعيفة  )د. غ (0.784 0.030  .ل

ال- 43 ة السو ا ناول ت ال املواضيع ع عرف رأ
ا   .أحفظ

 0.000 ضعيفة  )د. غ (0.881 0.017

ة- 40 السو حفظ أثناء ا وخاتم ة السو بداية ن ب ط رأ ر   0.000 ضعيفة  )د. غ (0.933 0.009 -  .ر

وضبطھ- 46 فظ ا قوة الختبار أسئلة ي مال مع   0.000 ضعيفة  )د. غ (0.940 0.008  .زأتبادل

عام ل ش اتيجية  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.164 0.153  س
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ا قيمـة انــت محيـث الكـر القــرآن حفـظ إتقــان جـة بد ــا رتباط قــوة) 0.449(ر ـ ع تــدل قيمـة ــ و
داللــــــة مــــــستو عنــــــد إحــــــصائيا ودالــــــة متوســــــطة تبــــــاط ىا ســـــــتعانة)α ≤0.01(ر ة ــــــا م وكــــــذلك ر،

القــرآن حفــظ جــة بد ــا تباط ا قيمــة انــت فقــد يــات حفــظ لــضبط بتــداء و الوقــف رعالمــات ر
م إحـــص) 0,268(الكـــر دالـــة قيمـــة ـــ داللـــةو مـــستو عنـــد تبـــاط) α ≤0.05(ىائيا قـــوة أن ـــ رغ

جــة. ضــعيفة ود ــل ك اتيجية ســ ــذه ن بــ إحــصائيا الدالــة ــ وغ الــضعيفة العالقــة ــذه رولعــل
جـدو ـ ـر ظ مـا ـ إ عـود ا ا ا م ألغلب سبة بال وكذلك ، م الكر القرآن فظ الطالب لإتقان ر

اتيج) 8(رقم لالسـ اسـتخدام جـة د اترمن ـا امل ـذه أن وذلـك ضـعيفة، ـو ت ـاد ت ـا ا ا وم رية نر
كتــب مــن ذلــك ــ ع عينــھ مــا لــھ ــوفر و ــا عل ب ــد و يوجــھ لــم مــا ا ســ مما الطالــب ــ ع ريــصعب ر
ــــذه ــــ ع بــــھ وتد الطالــــب ســــة مما وأن خاصــــة ات، ــــا امل ــــذه يتعلــــق بمــــا ــــتم ــــ ال رالتفاســــ ر ر

فــظ ا يــت تث ــ إيجابــا م ــس اتيجيات العديــدســ ذلــك ــ ع أكــدت كمــا جاعھ اســ ولة وســ
ـــات الز اســـة د مثــل اســـات الد نتـــائج رمــن العقيـــدي)1986(ر اســة ود عـــة)2000(ر، القوا اســـة ود ر،

)2014.(  

تباطيـة بالعالقـة املتعلـق ع الرا الفر السؤال نتائج ومناقشة وتفس رعرض
حفظ وإتقان ي والتصو اللفظي التوسيع اتيجية اس ن مرب الكر   :القرآن

ــــــ ع ــــــع الرا ــــــ الفر الــــــسؤال عنــــــد: نــــــص إحــــــصائية داللــــــة ذات تباطيــــــة ا عالقــــــة توجــــــد رــــــل
جـــــة) α ≤0.05(ىمـــــستو ود ي والتـــــصو اللفظـــــي التوســـــيع اتيجية اســـــ اســـــتخدام جـــــة د ن ربـــــ رر

مكـة بمدينـة التحفـيظ س بمـدا الثـانو و الـصف طالب لدى م الكر القرآن حفظ رإتقان ي ل
  املكرمة؟

الإلج اســتخدام جـــة د ن بــ ســـو ب تبــاط ا معامـــل حــساب تـــم الــسؤال ـــذا عــن رابــة اتيجية نر اســـ
قم التا دو وا م، الكر القرآن حفظ إتقان جة ود ي والتصو اللفظي رالتوسيع لر يو) 14(ر

  .ذلك
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قم رجدو الع) 14(ل اتيجيةقيم اس ات ا م استخدام جات د ن ب سو ب تباط ا ملعامل تباطية رالقة ر ر نر
تباط قيمة حسب مرتبة م الكر القرآن حفظ إتقان جة ود ي والتصو اللفظي رالتوسيع ر   )84=ن(ر

القر حفظ إتقان جة ود ي والتصو اللفظي التوسيع اتيجية اس استخدام جة د ن ب تباطية رالعالقة ر مرر الكر   آن

اتيجية س ات ا   قيمة  رم

  رتباط

  ىمستو

  الداللة

  قوة

  رتباط

  التباين

  املفسر

مسموع- 53 بصوت واملراجعة سميع بال حفظي ت   0.11متوسطة  0.01 0.337  .اث

مجودا- 57 املراجعة أو سميع ال عند ة السو أو املقطع رأكر   0.05 ضعيفة  0.05 0.216  .ر

عند- 58 ا املناسبةرأ الوقف مواضع املراجعة أو سميع   0.04 ضعيفة  )د. غ (0.066 0.201  .ال

واملراجعة- 54 سميع ال أثناء بالقراءة غ   0.04 ضعيفة  )د. غ (0.076 0.195  .ا

يات- 55 ن ب اللفظي شابھ ال ضبط بقواعد ن   0.03 ضعيفة  )د. غ (0.130 0.166  .استع

قصة- 52 بكتابة حفظي ت ةاث السو أو   0.02 ضعيفة  )د. غ (0.156 0.156  .راملقطع

إلتقان- 60 يمية املفا واملخططات نية الذ رائط با ن استع

  .حفظي

 0.02 ضعيفة  )د. غ (0.242 0.129

وإتقان- 62 ضبط يات د الوا املنطقي ب ت بال ن راستع

ا   .حفظ

  0.02 ضعيفة  )د. غ (0.256 0.125

بال- 65 ن خاللاستع من فظ ا يت وتث لضبط والقلم قة رو

ذلك ع ساعد ة إشا أو ابط ركتابة   .ر

 0.01 ضعيفة  )د. غ (0.310 0.112

ا- 51 ل بتحو والسو املقاطع عض حفظ إتقان ع ن راستع

مرتبة أحداث ذات قصة إ نيا     .ذ

  0.004 ضعيفة  )د. غ (0.558 0.065

للمقطع- 63 نية ذ ة صو إيجاد رأحاو خاللل من أحفظھ الذي

يات و لمات ال مواضع والتدقيق النظر إطالة

ف   .امل

  0.001 ضعيفة  )د. غ (0.713 0.041

ف- 64 للم واحدة طبعة ع حفظي مثل(اعتمد

د ف امللك مجمع طباعة فاظ ا ف   ).م

  0.001 ضعيفة  )د. غ (0.729 0.038

مفتاحية- 56 لمات مع(ابتكر يذات لضبط) خاص

يات ن ب اللفظي شابھ   .ال

 0.000 ضعيفة  )د. غ (0.873 0.018

بمقاطع- 61 ا وأحدا ا أحفظ ال ة السو أو املقطع رأقار ن

حفظي لضبط ة مشا   .روسو

  0.000 ضعيفة  )د. غ (0.890 0.015

اق- 66 أو ع ا مرا ا ف أخطئ ال املواضع أو لمات ال راكتب ر

ة صغ االصقة نفس الصفحة ا وأضع متعددة بألوان

ا ل بھ   .للت

  0.000 ضعيفة  )د. غ (0.900 0.014

حفظھ- 59 تم وما فيھ أحفظ الذي ان امل ن ب ط الر لأحاو

تذكره ل س   . ل

  0.000 ضعيفة  )د. غ (0.931 0.010

عام ل ش اتيجية  0.004 ضعيفة  )د. غ (0.596 0.059  س
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ـدو ا مـن ن) 14(ليتـ بـ احـصائيا دالـة ـ غ موجبـة تباطيـة ا عالقـة وجـود رالـسابق
اللفظــ التوســيع اتيجية واســ الــصف طــالب لــدى م الكــر القــرآن حفــظ وإتقــان ي والتــصو لي ر

العالقــــــة قيمــــــة انــــــت حيــــــث املكرمــــــة، مكــــــة بمدينــــــة م الكــــــر القــــــرآن تحفــــــيظ س بمــــــدا رالثــــــانو ي
ين ـــ املتغ ن بـــ ـــ). 0.059(رتباطيـــة ســـو ب تبـــاط ا معـــامالت ـــ ع كـــم ا معيـــار ـــ إ ـــالرجوع نو ر

قم دو را ن) 4(ل ب تباط قوة فـظرفإن الطـالب إتقـان جة ود اتيجية س ذه راستخدام
ضــعيفة م الكــر ــذه. القــرآن ات ــا م ن بــ تباطيــة العالقــة لقــيم التفــصيلية النتــائج مــن ن بــ رو ر

الطــالب إتقــان جــة ود اتيجية عــدافــظرســ مــا احــصائيا دالــة ــ غ ــا أغل أن م، الكــر القــرآن
مسم بصوت واملراجعة سميع ال ة ا فظرم الطالب إتقان جة بد ا تباط ا قيمة انت حيث روع ر

م الكــر مــستو) 0.337(القــرآن عنــد إحــصائيا ودالــة متوســطة تبــاط ا قــوة ــ ع تــدل قيمــة ــ ىو ر
قيمــة)α ≤0.01(داللـة انـت فقـد مجـودا املراجعـة أو ـسميع ال عنـد املقطـع تكـرار ة ـا م وكـذلك ر،

القــــرآن فــــظ الطــــالب إتقــــان جــــة بد ــــا تباط را مر عنــــد) 0,216(الكــــر إحــــصائيا دالــــة قيمــــة ــــ و
داللـــــة ضـــــعيفة) α ≤0.05(ىمـــــستو تبـــــاط قـــــوة أن ـــــ ـــــ. رغ وغ الـــــضعيفة العالقـــــة ـــــذه ولعـــــل

القـرآن فظ الطالب إتقان جة ود ل ك اتيجية س ذه استخدام جة د ن ب إحصائيا رالدالة ر
ظ مــا ـ إ عـود ـا ا ا م ألغلـب ـسبة بال وكـذلك م، قـمرالكـر جـدو ـ رـر اســتخدام) 9(ل جـة د رمـن

يكفـي ـا م عـضا أن مـع ضـعيفة أو الـضعيفة من يھ قر انت حيث ا ا ا م وأغلب اتيجية رلالس
يحتـاج ـا م عـددا أن كمـا ـا، عل ب التـد ـ ـد ا بـذل دو ا س ملما الطالب توجيھ مجرد ا رف نر

مــن إضــا ــد وج وقــت ــ االطالــبإ أن شــك وال الطــالبواملعلــم، وتوجيــھ ب بتــد املعلــم رتمــام
كمــا وإتقانــھ م الكــر القــرآن حفــظ يــت تث ــ ي إيجــا أثــر لــھ و ســي اتيجيات ســ ــذه ســة نملما ر

سلمان اسة د ذلك ت   ).2013(رأثب

  :خاتمة
أن يمكــــــن ــــــ ال الــــــذاكرة اء و مــــــا اتيجيات اســـــ تحديــــــد ــــــ إ اليــــــة ا اســــــة الد رـــــدفت ر

إلتقــــــا الطــــــالب مــــــساعدة ــــــ مــــــستخدم الكــــــر القــــــرآن حفــــــظ ــــــع. ن أ ــــــ إ الباحــــــث توصــــــل روقــــــد
اء و ملــــــا اتيجيات يمكـــــــنالـــــــذاكرةراســــــ ات، ــــــا امل مـــــــن مجموعــــــة ـــــــا م اتيجية اســــــ ـــــــل رتتــــــضمن

ـــــد ا تخصيـــــصات اتيجية اســـــ ـــــ و م، الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ وإتقـــــان يـــــت تث ـــــ ـــــا ســـــتعانة
ا واســـ ي، الــذا ـــساؤ وال التكـــرار اتيجية واســـ اتيجيةلاملختلفــة، واســـ ، ـــ املع ذو التنظـــيم تيجية

ي والتـــــصو اللفظـــــي طــــــالب. رالتوســـــيع اســـــتخدام جـــــة د ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ اســـــة الد ـــــدفت ركمـــــا ر
اتيجيات ســـــ ـــــذه ل م الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س الطـــــالب. رمــــدا أن اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت أظ روقـــــد

متوســـــطة جــــــة بد اتيجيات ســـــ ـــــذه رـــــستخدمو ـــــ. ن إ أيــــــضا اســـــة الد ـــــدفت ــــــرو ع التعـــــرف
م الكـــر القـــرآن فـــظ الطـــالب إتقـــان جـــة ود اتيجيات ســـ ـــذه ن بـــ نتـــائج. رالعالقـــة مـــن ن وتبـــ
مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالـــة ضــعيفة طرديـــة تباطيـــة ا عالقـــة نـــاك أن اســة ىالد ر ن) α ≤0.05(ر بـــ

ين املتغ   .ذين

اســ ن بــ العالقــة حــو اســات الد مــن ــد املز إلجــراء حاجــة نــاك أن شــك لوال اتيجياتر
م الكـــر القــــرآن حفــــظ إتقــــان جــــة ود الــــذاكرة اء و رمـــا اتيجيات-ر ســــ ــــذه الطــــالب تبــــص عــــد

ا عل م م-روتد الكر القرآن تحفيظ س مدا طالب من مختلفة شرائح   . رع
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الــــسالم عبــــد محمــــد ، ن). 2006.(البـــوال تحــــس ــــ املتعــــددة ــــواس ا اتيجية اســــ اســــتخدام أثــــر
ــة، بو ال العلــوم ليــة ، ماجــست ســالة الــتعلم، ات صــعو ذو طفــال لــدى رالــذاكرة ي

الكرك مؤتة،   .جامعة

ســـعدال يوســـف ، ــ ي ـــار). م2003. (ث بت ـــ التفك ات قـــد تنميـــة ـــ ع م الكــر القـــرآن حفـــظ يأثـــر ر
ــــــ غ ماجــــــست ســــــالة الطــــــائف، بمحافظــــــة ي بتــــــدا الــــــسادس الــــــصف تالميــــــذ رلــــــدى

املكرمة مكة ، القر أم جامعة ة، شو ىم   .ر

ذيـــاب الناصـــر عبـــد ـــراح، جامعـــ). 2010. (ا طلبـــة مـــن عينـــة لـــدى الـــذاكرة اء و ـــرمـــا مـــوك ال ة
ـــــ ا الد والتحـــــصيل ختبـــــار وقلـــــق س ـــــ ا ات ـــــ متغ قة. رضـــــوء الـــــشا جامعـــــة رمجلـــــة

العدد قة، الشا جامعة جتماعية، و سانية ص1رللعلوم ص ،27-57.  

ـ من ، ـ ومر أمينة؛ ندي، العلـوم). 2001. (ا تحـصيل ـ املعرفـة اء و مـا اتيجيات اسـ رفعاليـة
ا بت التفك املختلفـة،وتنمية العقليـة الـسعات ذو عـدادي ي الثـا تالميـذ لـدى ير ي

ة، سكند امس، ا العملية بية لل ة املصر معية ا   .أغسطس1 -يوليو29رمؤتمر

محمــد أنــدى ، علميــة). 2010. (يــاز مواقــف ــ الــذاكرة اء و مــا اتيجيات اســ اســتخدام -رأثــر
الــــذا اء و مــــا عمليــــات ــــ مختلفــــة عرعليميــــة الــــسا الــــصف طلبــــة مــــن عينــــة لــــدى كرة

دن دنية، امعة ا ة، شو م غ اه دكتو سالة ي، د مدينة رسا ر رر   .ر

محمـــد فتـــو الــــذاكرة). 2007. (نخرنـــوب، أداء ـــ ع وأثـــره الـــذاكرة اء و ملـــا تـــد برنـــامج رفعاليـــة ر
ــــ ــــ و لقــــة ا مــــن ــــ ا الد التحــــصيل ومنخفــــ ــــ مرتف طفــــال التعلــــيمرلــــدى

رة القا جامعة ة، بو ال اسات الد د مع ة، شو م غ اه دكتو سالة ، رسا رر   .ر

سـعد فـضلو لـدى). 2008. (نالدمرداش، الـذاكرة عمليـات عـض ـ الـذاكرة اء و مـا بات تـد رأثـر ر
عقليا ن املتخلف التالميذ
ً

للتعلم( ن طنطـا،)القابل جامعة بية، ال لية ، شو م بحث ر،
ص   .70-43ص
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ســــعيد يم إبــــرا ، القــــرآن). 2000. (يالدوســــر تحفــــيظ س مــــدا ــــ القــــراءات س تــــد طــــر م رتقــــو ر ق
الـــسعودية يـــة العر اململكــــة ـــ ن للبنـــ م الــــسعودية. الكـــر يـــة العر اململكـــة عنايــــة نـــدوة

ة املنو املدينة ف، الشر ف امل لطباعة د ف امللك مجمع وعلومھ،   .ربالقرآن

ســعيد يم إبــرا ، س). 2003. (يالدوســر مـــدا ــ م الكــر القــرآن مــادة س تــد ــ املتبعــة رســاليب ر
الــــسعودية يــــة العر اململكـــــة ــــ ــــة الثانو م الكــــر القــــرآن امللـــــك. تحفــــيظ جامعــــة مجلــــة

ســــالمية–ســــعود اســــات والد ــــة بو ال عــــدد16مجلــــد–رالعلــــوم ص1، ص ،107-
151.  

الـــرحيم عبـــد عمـــاد ، الزغلـــو ؛ النـــص افـــع ، لالزغلــو دار). 2009. (رل عمـــان، ، ـــ املعر الـــنفس ّعلـــم

ق   .والشر

نـــــوال ، مـــــن). 2008. (يزكــــر عينـــــة لــــدى الـــــضبط ــــة ج و التـــــذكر اتيجيات واســــ الـــــذاكرة اء و ومــــا ر
ان بجــــا بيــــة ال ليــــة ــــ والعاديــــات اســــيا د املتفوقــــات زالطالبــــات ــــ. ر غ اه دكتــــو رســــالة ر

القر أم جامعة ة، شو ىم  .ر

يم إبـــرا ــــ ع ـــي، را القرآنيــــة. )1999. (الز لقـــات ا ــــ س التـــد ات ــــا رم ة. ر املنــــو مكتبــــة: راملدينـــة
  .الدار

مــصطفى ــ فت ــات، فـــظ). 1986. (الز ا ــ ع املعلومــات ــ وتج ــة معا ات ومــستو التكــرار أثــر
ي،. والتذكر العر ليج ا   .133-18،85رسالة

محمد عصام، دان، الكـر). 2008. (ز القـرآن تحفيظ بجلسات لتحاق مـستوأثر خفـض ـ ىم
املتـأخرة الطفولـة مرحلـة ـ التالميـذ لـدى ل وا ـ-املخاوف يـة عر اسـات د رمجلـة

النفس مج-علم ع7مصر، ص3، ص ،591-636.  

ـــز العز عبـــد بـــن الـــرحمن عبـــد القـــرآن). 2011. (الـــسدحان، س تـــد تواجـــھ ـــ ال ات الـــصعو ـــم رأ
القر تحفيظ س بمدا املتوسطة املرحلة م ةرالكر وج من اض الر بمدينة م الكر آن

ن املعلم عدد. نظر مصر، واملعرفة، القراءة ص15مجلة ص ،109-140.  

ــــاظم ق شــــر عنــــد). 2013. (وســــلمان، التــــذكر اتيجيات باســــ ــــا وعالق الــــذاكرة اء و مــــا ونــــات رم
م ــــ وغ ين ــــ املتم س مــــدا ــــ غــــداد،. رالطلبــــة جامعــــة ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة ر

  .العراق

ع وض دي، ات). 1994. (السو ـا مل داء ومستو وتالوتھ م الكر القرآن حفظ ن ب رالعالقة ى
ي بتــــدا ــــع الرا الــــصف وتلميــــذات تالميــــذ مــــن عينــــة لــــدى والكتابــــة ــــة ر ا القــــراءة

عدد ة، بو ال البحوث مركز مجلة قطر،   .111بدولة

ن حـــس الــدين صـــالح ف، والـــشر مــصطفى؛ إمـــام اتيجيات مـــا). 1999. (ســيد، اســـ الـــذاكرة اء رو
ار-التــذكر ســتذ ــ-أســاليب العق مــل طــالب-وا لــدى ــادي بالتحــصيل ــا وعالق

بيــــة ال العــــدد. ليــــة أســــيوط، جامعــــة بيــــة، ال ليــــة ــــزء)15(مجلــــة ا ص)2(، ص ،
298-330.  
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مـــــالن ال يح صـــــ ـــــت ب العنـــــود ، م). م2008. (يالـــــشرار الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ اتأثـــــر ـــــا م تنميـــــة رـــــ
ماجـست سالة وف، ا بمنطقة املتوسط الثالث الصف طالبات لدى الناقد رالتفك

املكرمة مكة ، القر أم جامعة ة، شو م ىغ   .ر

صـــــــــا محمـــــــــد املجموعـــــــــة). 2009. (شـــــــــراز، برنـــــــــامج باســـــــــتخدام للبيانـــــــــات ي حـــــــــصا التحليـــــــــل
جتماعيــة للعلــوم الع. SPPSحــصائية البحــوث ــد مكــةمع ، القــر أم بجامعــة ىلميــة

  .املكرمة

املـــنعم عبـــد يم إبـــرا ، ي القـــرآن). 1995. (الـــشر نحفـــظ كيـــف يـــان ب نـــان ا ـــ إ يل الـــس . قـــصد
ق ع: زالزقا والتو شر لل   .زديل

حـــافظ أحمـــد ســـعيد دح، تحفـــيظ). 2000. (شـــر س مـــدا ـــ وعلومـــھ القـــرآن علـــيم طـــر م رتقـــو ق
اململ عنايــة نــدوة م، الكــر امللــكالقــرآن مجمــع وعلومــھ، بــالقرآن الــسعودية يــة العر كــة

ج ة، املنو املدينة ف، الشر ف امل لطباعة د ص3رف ص ،225-304.  

ن ــس ا ن مــ محمــد ليــات). 2000. (الــشنقيطي، وال م الكــر القــرآن لتحفــيظ اصــة ا س راملــدا
وعلومــــھ للقــــرآن امعيـــة بــــالقر.  ا الــــسعودية يــــة العر اململكـــة عنايــــة وعلومــــھ،نــــدوة آن

ة املنو املدينة ف، الشر ف امل لطباعة د ف امللك   . رمجمع

مــصطفى عفــت ، الكيميـــاء). 2001. (يالطنــاو س تــد ــ املعرفــة اء و مــا اتيجيات اســ راســتخدام ر
لــــدى العلـــم عمليــــات ات ـــا م عــــض و الناقـــد ــــ التفك وتنميـــة ــــ املعر التحـــصيل ـــادة رلز

البحــــــوث مجلــــــة ــــــة، الثانو املرحلــــــة جامعــــــةطــــــالب بيــــــة، ال ليــــــة ــــــة، بو وال النفــــــسية
ي الثا العدد   .املنوفية،

فـــــؤاد محمـــــد وامـــــدة، ا و محمـــــد، قاســـــم اتـــــب ، رعاشـــــو و). 2011. (ر مالئيـــــة ات ـــــا امل رمـــــستو ى
محافظـــــة ـــــ ـــــ سا الـــــسادس الـــــصف طلبـــــة لـــــدى م الكـــــر القـــــرآن بحفـــــظ ـــــا عالق

ــد ــسا .رإ للبحــوث املفتوحــة القــدس جامعــة جتماعيــةمجلــة و القــدس: نية جامعــة
ع مـــــــــــــــــن -321  .287، 24املفتوحـــــــــــــــــة، جع  مـــــــــــــــــس

122945/Record/com.mandumah.search://http   

ــــز العز عبــــد ســــعود تحفــــيظ). 2000. (العاصـــم، س مــــدا ــــ م الكـــر القــــرآن س تــــد طــــر م رتقـــو ر ق
الكــر بــالقرآنالقـرآن الــسعودية يـة العر اململكــة عنايـة نــدوة ف، املعـا ة ا لــو عـة التا رم ر ز

ص ص ة، املنــو املدينــة ف، الـشر ف املــ لطباعـة ــد ف امللـك مجمــع -305روعلومـھ،
336.  

إيـاد واد، م). 2009. (عبدا الكـر للقـرآن ن ـافظ ا الطلبـة لـدى ي الكتـا ـ التعب ات ـا م رمـستو ى
لـــھ ن ـــافظ ا ـــ وغ ـــامال

ً
غـــزة بمحافظـــة ــــة الثانو ســــالمية .باملرحلـــة امعـــة ا مجلـــة

سانية غزة: للبحوث سالمية امعة العليـا،-ا اسـات والد ـ العل البحث رشئو ن
مـــــــــــــــــــن -706  .673، 1ع، 17مـــــــــــــــــــج جع  مـــــــــــــــــــس

646368/Record/com.mandumah.search://http   

ماجــــــــــد ن). 2004. (عثمـــــــــان، املنتجــــــــــ طفــــــــــال أداء ــــــــــ ع الـــــــــذاكرة اء و ملــــــــــا تــــــــــد برنـــــــــامج رأثــــــــــر ر
اتيجيات ر. لإلس جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اه دكتو زسالة رر   .ر

الرحمن عبد بو). 1999. (عدس، ال النفس معاصرة(يعلم عمان2ط). نظرة الفكر: ،   .دار
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عطيــــــة ة ســــــم ـــــان، تحــــــصيل). 2003. (عر ــــــ املعرفــــــة اء و مــــــا اتيجيات اســــــ اســــــتخدام رفعاليــــــة
ــــ التفك نحــــو م ـــا اتجا ــــ ع ذلــــك وأثـــر الثــــانو و الــــصف طالبـــات لــــدى يالفلـــسفة ل

القـــراءة الثالـــث، ـــ العل املـــؤتمر املعرفــة، للقـــراءة ة املـــصر معيـــة ا الفلـــسفي، التــأم
شم ن ع جامعة الضيافة، دار سان، ناء ص10-9س،و ص   -202يوليو،

محمـــد هللا عبـــد يوســـف فـــي، ـــ). م1991. (العر ـــ املعر التحـــصيل ـــ م الكـــر القـــرآن حفـــظ أثـــر
ــــ غ ماجــــست ســـالة املتوســــط، الثالـــث الــــصف تالميـــذ لــــدى ـــة النحو القواعــــد رمجـــال

املكرمة مكة ، القر أم جامعة ة، شو ىم   .ر

صــــــا ــــــ). 2000. (العــــــساف، البحـــــــث ــــــ إ الــــــسلوكيةاملــــــدخل ـــــــان،2ط. العلــــــوم العبي مكتبــــــة ،
اض   .الر

ــ ع محــسن ء). 2014. (عطيــة، املقــر ــم ف ــ املعرفــة اء و مــا اتيجيات واســ رة. ر املنــا: القــا دار
ع والتو شر   .زلل

ـــــ ع بـــــن ســـــعود ـــــة). 2000. (العقيـــــدي، الثانو املرحلـــــة طـــــالب لـــــدى م الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ واقـــــع
م الكــر القــرآن تحفــيظ س ســـعود،.ربمــدا امللــك جامعــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست رســالة ر

اض   .الر

محمـــــد ـــــ مو محمـــــد القـــــرآن). 1991. (عقـــــيالن، حفـــــظ مـــــدى ن بـــــ للعالقـــــة اســـــتطالعية اســـــة رد
الــــــــــسادس الــــــــــصف تالميــــــــــذ لــــــــــدى القــــــــــراءة ات ــــــــــا مل داء ومــــــــــستو وتالوتــــــــــھ م رالكــــــــــر ى

ي ال .بتــــــدا للعلــــــوم الــــــسعودية معيــــــة ل الثالــــــث الــــــسنو والنفــــــسيةياللقــــــاء ــــــة -بو
ساســــــية ات ــــــا امل تنميــــــة ــــــ ة ودو ى بتــــــدا رالتعلــــــيم للعلــــــوم: ر الــــــسعودية معيــــــة ا

والنفـــــسية، ـــــة بو ـــــاض ال والنفـــــسية،: الر ـــــة بو ال للعلـــــوم الـــــسعودية معيـــــة  - 342ا
من. 367 جع    Record/com.umahmand.search://http/34087 مس

ســعاد ــشية، الدغ ــام؛ إل ، ــز& يالعلــو العز عبــد جيلــھ، حفــظ). 2020(رأبــو ــس لت ح ــ مق رتــصو
املعلومــات ـــة معا ات مــستو ـــة نظر ضــوء ـــ ــا ي وتث القرآنيـــة ديـــد) يــات ا ة رســـو

النفـــــــــــسية،. ًأنموذجـــــــــــا للعلـــــــــــوم ـــــــــــة بو ال جع. 20-1،)8(4املجلـــــــــــة doi://https-مـــــــــــس
290919E.AJSRP/.2638910/org.oclc.idm.sdl.org  

ق فــار ، والعمــر ــ). 2005. (ي ــة النبو ة الــس وحــدة علــم ــ املعرفــة فــو س تــد اتيجية اســ قأثــر ر
ع الـسا الـصف طــالب لـدى والتحـصيل الناقـد ـ التفك اهتنميـة دكتــو سـالة ، ـ رسا ر

دن عمان، العليا، اسات للد ية العر عمان جامعة ة، شو م رغ ر   .ر

عل بن هللا عبد ، زالع القرآن). 2005. (ي ملعلم ة و تر اض. إضاءات الوطن: الر   .دار

الغميطـي محمـد أحمـد عبـدهللا م .(1995) .الغامـدي، الكـر القـرآن تحفـيظ بجماعـة لتحـاق أثـر
التحـ ـ بمدينــةع املتوسـط الثالـث الــصف تالميـذ لـدى التفــس مـادة ـ ــ ا الد رصيل

التعليميـــــــة ة( جــــــدة ـــــــشو م ـــــــ غ ماجــــــست رســـــــالة املكرمـــــــة). ر مكـــــــة ، القـــــــر أم . ىجامعــــــة
من جع    Record/com.mandumah.search://http/52978 مس
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م حمودالغامدي، طالبـات). 2000. (، مـن عينـة لـدى لقي ا كم ا ونمو م الكر القرآن حفظ
جــــدة بمحافظــــة م الكــــر القــــرآن وتحفــــيظ العامــــة املتوســــطة للمرحلــــة الثالــــث الــــصف

نة( مقا تحليلية اسة رد املكرمة). ر مكة ، القر أم جامعة ة، شو م غ ماجست ىسالة ر   .ر

ــ يح ي، القــر). 2014. (الغوثــا تحفــظ عمليــةكيــف وطــر أساســية قواعــد م الكــر دار: دمــشق. قآن
القرآنية اسات للد ي   .رالغوثا

يم إبــرا نيــة). 2014. (الفقــي، الذ ــرائط وا ــ ك ال وصــناعة والتــذكر رة. الــذاكرة ســما: القــا دار
ع والتو شر   .زلل

الـــــرحمن عبـــــد طـــــار ـــــ). 2013. (قالقثـــــامي، ا الد والتحـــــصيل الـــــذاكرة اء و مـــــا ن بـــــ رالعالقـــــة ـــــر
الطـــائف بمدينـــة الثـــانو ي الثـــا الـــصف طـــالب لـــدى اضـــيات ـــ. يالر غ ماجـــست رســـالة

السعودية ية العر اململكة ، القر أم جامعة بية، ال لية ة، شو ىم   .ر

ـسام عـة، ي). 2014. (القوا الفــو التحـصيل ــ م الكـر القــرآن حفـظ ـ ع التــدبر اتيجية اسـ رأثــر
الـ طالبـات مـن عينـة لدى الطفيليـةواملؤجل محافظـة ـ ـ سا التاسـع املجلـة. صف

املتخصــــصة الدوليــــة ــــة بو مــــج: ال بحــــاث، و اســــات للد ســــمات عــــدد3ردار ،8 .130-
142 . 

أحمــد، مختــار وأثــره)2006(الكيــال، الــذاكرة اء و بمــا الــو معلومــات ن لتحــس برنــامج فعاليــة ر،
العام بالـذاكرة ــ التج منظومـة كفـاءة ضـعف عـالج اتـ صــعو ذو التالميـذ لـدى ىلـة

ا ةالتعلم، ا و التعلم، ات لصعو الدو رملؤتمر والتعليم ز بية اضال الر ،.  

م الكــــــر عبــــــد خالــــــد ــــــسان). 2006. (الالحــــــم، وصــــــناعة للقــــــرآن بــــــو ال فــــــظ ــــــاض. يا دار: الر
  .السف

ـــدي م ســـالم خالـــد ي، ال). 2013. (املـــال وحفـــظ الـــذاكرة اء و مـــا ن بـــ لـــدىرالعالقـــة م الكـــر قـــرآن
ــــة الثانو م الكـــر القـــرآن تحفــــيظ س مـــدا ليــــة. رطـــالب ، ة ـــشو م ــــ غ ماجـــست رســـالة ر

السعودية ية العر اململكة ، القر أم جامعة بية،   .ىال

اســــعيد ، بحفــــظ). 2017. (مخلــــو اصــــة ا املعلومــــات ن تخــــز اتيجيات اســــ اســــتخدام يمــــستو
القرآنيـــة س املـــدا طلبـــة لـــدى م الكـــر زائررالقــرآن بـــا باتنـــة اســـات .بمدينـــة الد رمجلـــة

والنفـــــسية ــــة بو قــــابوس،: ال الـــــسلطان مــــن. 241 -221 ،)1(11جامعــــة جع  مـــــس
795013/Record/com.mandumah.search://https  

مجـــــدي ا). 2006. (املـــــشاعلة، بمـــــساعدة التعلـــــيم ـــــتـــــأث و الـــــذاكرة اء و مـــــا تنميـــــة ـــــ راســـــوب
اســوب با الــتعلم نحــو م ــا واتجا ســالمية بيــة ال مــادة ــ الطلبــة رســالة. تحــصيل

دن ، عمان العليا، اسات للد ية العر عمان جامعة ة، شو م غ اه ردكتو ر ر   . ر

ــاب الو عبــد ، مــ). 2006. (املــصبا العظــيم القــرآن حفــظ ــ التــذكر مــساعدات ميــة ــةأ وج ن
ــا ومعلم القرآنيــة لقــات ا مــوج بـــصنعاء،. نظــر م الكــر للقــرآن العليــا ليــة ال مجلـــة

العدد اليمنية، ة و م   .259-195). 4(را



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

115 

محمـود محمــد ـ فت الديمجرافيــة). 2016. (مـصطفى، ات ـ املتغ عــض ضـوء ــ الـذاكرة اء و رمــا
القصيم جامعة طالب املجلـد. لدى مـصر، ا، ب ص)106(العـدد،)27(مجلة ص ،1-

24.  

جميـــل فـــايزة اللغـــو). م2001. (معلـــم، ســـتقبال ات ـــا م تنميـــة ـــ ع م الكـــر القـــرآن حفـــظ يأثـــر ر
ـــ غ ماجـــست ســـالة املكرمـــة، مكـــة بمدينـــة ي بتـــدا الـــسادس الـــصف تلميـــذات رلـــدى

املكرمة مكة ، القر أم جامعة ة، شو ىم   .ر

فـــا بـــن ســـعد ، القـــرآ). 1991. (املغامـــ لـــدىردو والكتابـــة القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ـــ م الكـــر رن
ة املنــــــو باملدينــــــة بتدائيــــــة املرحلــــــة ميدانيــــــة: رتالميــــــذ اســــــة الثالــــــث .رد الــــــسنو ياللقــــــاء

والنفـــــسية ـــــة بو ال للعلـــــوم الـــــسعودية معيـــــة تنميـــــة-ل ـــــ ة ودو ى بتـــــدا رالتعلـــــيم
ساســـية ات ـــا و: رامل ـــة بو ال للعلـــوم الـــسعودية معيـــة ـــاض النفـــسية،ا معيـــة: الر ا

والنفـــــــــــــــــسية، ــــــــــــــــــة بو ال للعلــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن. 255 - 233الـــــــــــــــــسعودية جع  مــــــــــــــــــس
34047/Record/com.mandumah.search://http  

محمـــد ســـامي ــم، والتطبيقيـــة). م2006. (م ـــة النظر ســـس والتعلـــيم الـــتعلم ات ،عمـــان. صـــعو
ة املس دار   .ردن،

ة ســـــــا ـــــــى& راملنيـــــــع، ـــــــ). 2020. (رمعـــــــوض، وغ القـــــــرآن حافظـــــــات لـــــــدى املـــــــدى ة قـــــــص الـــــــذاكرة
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