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أس�اب رسوب طالب الشعب النوع�ة في �ل�ة التر��ة جامعة األزهر في استظهار مقرر 
  الطالب*م ومقترحات عالجها من وجهة نظر المتخصصین والقرآن الكر

  .عبد الرحمن أحمد عبد الخال+

  .قاهرةجامعة األزهر �ال، ��ل�ة التر��ة، تدر*س الدراسات اإلسالم�ة القالمناهج وطر قسم 

  abdulrahman.ahmed21@azhar.edu.eg: ال��يد 	لك��و�ي

  :ملخص

اســة  ســوب طــالب الــشعب النوعيــة ب�ليـــة : راســ�دفت تلــك الد رالكــشف عــن أســباب تزايــد  �ــسب 
;ــــر بالقــــا;رة  9ــــ8 اســــتظ0ار مقــــر القــــرآن الكــــر5م مــــن وج0ــــة نظــــر املتخصــــص)ن  رال<=بيــــة جامعــــة > ز

زايد �سب الرسوب السابقة، واستخدمت لذلك املنJK الوصفي والطالب ، وDعرف مق<=حات عالج ت
سـوب ;ـؤالء  ظفت لذلك اسQبانة لتحديـد أسـباب تزايـد �ـسب  راملس8X،  واملنJK شبھ التجرST5 ، و و
يالطالب ، واسQبانة أخر لتعرف مق<=حات عالج تزايد تلك >سباب ، حيث تم تطبيق0ما ع8Y عينة 

اسـات  `س رقصدية من املتخصص)ن 89 الد رbسـالمية بال�ليـة ، واملتخصـص)ن 9ـ8 املنـاJa وطـر تـد ق
اسات bسالمية والعرfية ، بلغ عدد;م  `س ، وfلغ عدد الطـالب ) 35: (رالد ) 133: ( رعضو ;يئة تد

ـــر النتــــائج الnــــS تــــم  زطالبــــا ،  وقــــد تــــم التطبيــــق الك<=ونيــــا باســــتخدام نمــــاذج جوجــــل ، وqــــان مــــن أبـ
ـــا vـــ8 أن اســـتجابات عي: التوصـــل إلYبانة أســـباب تزايـــد تلـــك نـــة املتخصـــص)ن عQجميـــع مجـــاالت اســـ

ـــتظ0ار مقـــــر القـــــرآن الكـــــر5م >ســـــباب   ـــ8 حـــــد مـــــا،  بyنمـــــا جـــــاءت ر9ـــــ8 اســ جـــــة موافقـــــة إzــ ر ، qانـــــت بد
جـة موافقـة كب)ـ=ة ،  راستجابا|م ع8Y جميع مجاالت اسQبانة مق<=حات عالج تزايـد تلـك >سـباب بد

9ـــــ8 يــــع مجـــــاالت اســــQبانة أســـــباب تزايـــــد �ــــسب الرســـــوب عينــــة الطـــــالب عYـــــ8 جماســـــتجابات وqانــــت 
جة موافقة كب)ـ=ة ، وجـاءت اسـتجابا|م عYـ8 اسـQبانة مق<=حـات راستظ0ار مقر القرآن الكر5م  ر، بد

جــة موافقــة كب)ــ=ة جــدا ،  ق : كمــا أبانــت عــن رعــالج تزايــد أســباب �ــسب الرســوب بد وعــدم وجــود فــر
جــــات طــــالب الــــشعب و أو ., 5ىذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة  ر أقــــل ، بــــ)ن متوســــطات د

;ــر حــو أســباب تزايــد �ــسب الرســوب 9ــ8 اســتظ0ار مقــر القــرآن  رالنوعيــة ب�ليــة ال<=بيــة جامعــة > ل ز
اسية ق ذات داللة إحصائية بـ)ن اسـتجابا|م حـو رالكر5م باختالف الفرقة الد ل، كما لم توجد فر و

اســية ، وqــان مــن أ;ــم توصــيا|ا مق<=حـات عــالج نزايــد تلــك >ســباب  بــاختالف الفرقــة ال ة : رد ورضــر
;ـــر  ســـوب طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > الـــة أســـباب تزايـــد �ـــسب  زالعمــل عYـــ8 إ ر ز

دة بمجـــاالت �ســQبانة امل ربالقــا;رة 9ـــ8 حفـــظ مقـــر القــرآن الكـــر5م ، الـــوا ؛ مـــن خـــالل تـــضمنة لـــذلكر
ســــوب طــــالب الــــشعب الن ;ــــر ر>خــــذ بمق<=حــــات عــــالج تزايــــد �ــــسب  زوعيــــة ب�ليــــة ال<=بيــــة جامعــــة >

دة باالسQبانة املتضمنة لذلك  ربالقا;رة 89 حفظ مقر القرآن الكر5م ، الوا   .   ر

;ـــر، : ال*لمــات املفتاحيـــة  ســـوب، طـــالب الـــشعب النوعيــة، qليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > زأســـباب  رمقـــر ر
  .القرآن الكر5م
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The reasons for the failure of the qualitative people’s students in the 
Faculty of Education, Al-Azhar University in memorizing the Holy 

Qur’an course and proposals for its treatment from the point of view of 
specialists and students 

Abdel-Rahman Ahmed Abdel-Khaleq 

Curriculum and Instruction of Islamic Studies at the Faculty of 
Education, Al-Azhar University. 

Email: abdulrahman.ahmed21@azhar.edu.eg 

Abstract:  
This study aimed: to reveal the reasons for the increasing repetition rates of 
specific students at the Faculty of Education, Al-Azhar University in Cairo, 
in memorizing the Holy Qur’an course from the point of view of specialists 
and students. Therefore, a questionnaire to determine the reasons for the 
increase in the repetition rates of these students, and another questionnaire to 
identify the proposals to treat the increase in those reasons, as they were 
applied to a deliberate sample of specialists in Islamic studies in the college, 
and specialists in curricula and methods of teaching Islamic and Arabic 
studies, their number reached: (35) faculty member The number of students 
was: (133).  The application was carried out electronically using Google 
Forms, and one of the most prominent results that was reached: The 
responses of the sample of specialists to all areas of the identification of the 
reasons for the increase of those reasons in the memorization of the course of 
the Holy Qur’an as a whole, were to some extent agreeable, while their 
responses came to all areas of the questionnaire The treatment proposals for 
the increase of those reasons with a high degree of approval, and the 
responses of the sample of students to all areas of identifying the reasons for 
the increase in the failure rates in memorizing the Holy Qur’an course, with a 
high degree of approval, and their responses to the identification of treatment 
proposals for the increase in the reasons for the failure rates with a very large 
degree of approval, and the absence of differences Statistically significant at 
the significance level of 5 and 0 or less, between the average grades of the 
specific people’s students at the Faculty of Education, Al-Azhar University, 
about the reasons for the increase in the repetition rates in the course of 
memorizing the Holy Qur’an according to the different study group, and 
there were no statistically significant differences between their responses to 
the proposals for the treatment of those reasons. According to the study 
group. Among its most important recommendations: the necessity of working 
to eliminate the reasons for the increasing repetition rates of the people’s 
specific students at the Faculty of Education, Al-Azhar University in Cairo, 
in memorizing the Holy Qur’an course, which are contained in the fields of 
the questionnaire that include this; By adopting the proposals to treat the 
increasing repetition rates of the people’s quality students at the Faculty of 
Education, Al-Azhar University in Cairo, in memorizing the Holy Qur’an 
course, which is contained in the questionnaire that includes this. 

Keywords: Reasons for failure, specific people's students, Faculty of 
Education, Al-Azhar University, course for memorizing the Holy Qur'an. 
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  :  املقدمة  

ِ  ا��مــد � الــذي تكفــل بحفــظ كتابــھ الكــر5 ِ ِ
َّ َّ ُ ْ َ ْ

 التبــديل وصــانھ عــن والتحر5ــف، التغي)ــ= مــن م
َإنا نحن نزلنا الذكر : (قال Dعا�zفوالت��يف؛  ْ

ِ
ّ َ َّْ َّ َْ َُ

َنوإنا لھ ��افظو ِ
ُ َ َ

ِ
َ ُ َّ

ِ
ة ا���ر  )9(َ ، وجعل من )رمن سو

جـيال ��فظـھ العبـاد ّوسـائل ;ـذا ا��فـظ، أن ;يـأ
ً

، أ;ـم 9ـ8 فـا��فظ آخـر، �عـد    وسـيلة رالـصدو
fـھ  ولـصاحبھ م�انـة عظيمـة ،���فـظ كتـاب هللا   َوأصـ8Y وأسـلم عYـ� مـن ، �روم��لـة عاليـة عنـد  َ

ِ
ّ ُ

ض بـ)ن ا رqان قرآنـا يمـ��S عYـ� >
 يـوم إzـ� بإحـسان تـبع0م ومـن أجمعـ)ن، و�ـ�بھ آلـھ لنـاس ، وعYـ�ً

  :  أما �عد ... الدين 

ّ   فإن تالوة القرآن الكر5م وحفظھ، Dعد من أجل العبادات وأعظم القرfات إ�z هللا   ؛ فقد مدح �ُّ
 �zاملو��zعاD تالوتھ ، قال �Yو: ( املداوم)ن ع �َإن الذين يتلو كتاب ا

ِ ِ ِ
َّ َ َ َنْ

ُ ََّ َ َّ
َّأقاموا الصالة وأنفقوا مما ِ ِ

ُ َ ْ َ ََ َ ََ َّ ُ

ة لــن تبـو  قنـا;م ســرا وعالنيـة يرجــو تجـا َر ُ َ رَ َ َْ َ ًَ َ رْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ً نْ ُ َ ¢ ْ َُ َ ;م و5ز5ــد;م مـن فــضلھ إنـھ غفــو ) 29(ز م أجـوvٌليــوف ْ ْ رْ ُر ََّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َُ ّْ
ِ ِ

َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ

ٌرش�و 
ُ َ

ة فاطر  )30( غب الرسـو، ) رمن سو َفعـن عثمـان9ـ8 ذلـك � لّرو َ ْ ُ ْ ْ©ـ�S ا� عنـھ َر -َ َ ُ َّ َ ِ- SـTِعـن الن
ّ

ِ
َّ ْ َ-

َصـ�Y ا� عليــھ وســلم  َّ ََّ ْ ََ ِ
َ َ ُ َّ

َقــال- َ
ُخ)ــ=كم مــن Dعلـم القــرآن وعلمــھ: ( َ َ َّْ َّ َ َُ َ َ ُْ ْ َ َْ ُْ َ

قــال :  قالــت-»- وعــن عاªــشة ,1 ) 
لسو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لقـرآن وQ5تعتـع  والـذي يقـرأ ا٬املا;ر بالقرآن مع الـسفرة الكـرام الـ=رة : (ر

ّأن من أتقن تالوة القرآن الكر5م وfلغ حد bتقان، � ّ وf)ن  .)4()فيھ و;و عليھ شاق لھ أجران ّ

ِفعن عاªشة عن النST  فإنھ 89 مرتبة املالئكة املقرf)ن؛
ّ

ِ
َّ ْ َْ ََ َ

ِ َص�Y ا� عليھ وسلم-َ َّ ََّ ْ ََ ِ
َ َ ُ َ قال-َّ َ

مثل الذي يقرأ :  ( 
ُ َ ْ َ َِ

َّ ُ َ

َالقرآن و;و ُ َ َ ُْ ْ
ٌ حافظ لھ ، مع السفرة الكرام ال=رة ، ومثل الذي يقرأ و;و يتعا;ده و;و عليھ شديد ،  ُ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ٌَ َ َ َ َُ َُ َُ ْ َُ َ َ َُ ََ

ِ َِ َّْ ْ َ
ِ

ِفلھ أجران
َ ْ َ ُ َ َ

 ( 2.   

ل    لذلك qلھ qان القرآن الكر5م، موضع العناية الك= من الرسو   و��ابتھ، ومن سلف >مة �ى
zأن يرث هللاوخلف0ا جميعا إ �zا، وقد اتخذت ;ذه العناية  �� يوم الناس ;ذا، وإvض ومن عل ر >

سـمھ،  ه، وثالثـة إzـ� كتابتـھ و ة ترجـع إzـ� لفظـھ وأدائـھ، وأخـر إzـ� أسـلوfھ وإ�³ـا رأش�اال عدة، فتا ز ىر
ا�عة إ�z تفس)=ه وشرحھ  قا�ي ، د ،.  (إ8z غ)= ذلك ...رو    ) .10ت ، ص  ردمحم الز

ا مــ    وانطالقــ
ً

ن أ;ميــة حفــظ القــرآن الكــر5م 9ــ8 تºــشئة ال¹¸ــصية املتم)ــ�ة للفــرد املــسلم، فقــد ع·ــ¶ 
م-ســلفنا الـــصا�«vضـــوان هللا علـــ  بـــتعلم وDعلـــيم القـــرآن الكـــر5م؛ فجعلـــوه أصـــال للتعلـــيم عنـــد;م -ر 

ً ّ

ه bسالم علماء لومن أو ما ي¼تدأ بھ 89 التعليم، واعت=, ومن أ;م أولو5ا|م  وDعلیمھ Dعلمھ وومفكر
 حیـث bسـالمي؛ يال<=بـو النظـام معـالم Dـشكیل و9ـb، 8سـالمیة املعرفیـة البºیـة 9ـ8 >سا¾ـ�S الـركن

 9ـ8 �نطـالق بوابـة Dعلمھ من وÁجعل ،الكرÁم القرآن ;دي عb �Yسالم 89 التعلیSÀ النظام یؤسس
 رتـدو رحـبال فلكـھ یºتÂـS، و9ـ8 وإلیـھ الكـرÁم القـرآن مـن یبـدأ Dعلـیم ف�ـل ،والتعلـیم ال<=بیـة رحلـة

ف0ــــا  ــــا ومعاvــــستقي معانD افــــة، ومنــــھq ف والعلــــوم راملعــــا ، ) 224، ص  م2004ا��ــــالد،  ماجــــد . (ر
ـا مكملـة Ãـسھ؛ أل` ̀ـسھ، وطـر تد روالقرآن الكر5م Dعلمھ وحفظھ من أوجـب الواجبـات؛ وكـذلك تد قر

لذلك، وما ال يتم الواجب إال بھ ف0و واجب 
ّ

، qـان ) 186م ص 2006ه ،1427دمحم عبـد ال0ـادي ، . ( 
وغ)=;ـا ،  أن أصـبح لـھ .. ل0ذا �;تمام امل<�ايـد  مـن املـسلم)ن بـالقرآن الكـر5م تـالوة وحفظـا وتفـس)=ا 

م�ان الر5ادة 89 مناJa ال<=بية bسالمية ا��ديثة؛ لتحقيق إتقان تالوتھ وإحسان تجو5ده ، وإح�ام 
fطــھ �علــوم القــرآن الكــر5م >خــر ؛ حnــ¶ تتحقــق >;ــداف ا ىحفظــھ و 5ــة ر رملعرفيــة والوجدانيــة وامل0ا

                                                
 ) .4639(فضائل القرآن ، �اب خیر�م من تعلم القرآن وعلمه ، ح رقم � رواه البخار ، �تاب - 1
   .4556،  و�لح ى ، ع�س وتولتفسیر القرآن� رواه البخار ، �تاب - 2
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ا vترشد إل Snقلتالوتھ ؛ من حيث تذو جمال اللغة و>سلوب ، ومن حيث تحديد ألوان السلوك ، ال
اتھ اË¸تلفة    ) . 180م، ص 2006عباس م�Ïوب ، . ( رالتالوة وما ترÍÎ من خشوع وف0م م0ا

;ـر الـشر5ف ع·ـS ولـذا، فقـد    اســة القـرآن كب)ـ=ة عنايـة ز> `ـسھر بد 9ـq 8افـة املراحــل  ،رالكـر5م وتد
اســية بــھ  ر مــن بدايـــة دو ا��ــضانة وحnــ¶ مرحلـــة ا��امعــة ومــا �عـــد;ا - تــالوة وحفظـــا وتفــس)=ا–رالد

اسـية �عامــة ، وعYــ� الـرغم مــن ;ــذا  رأيـضا ، ف�ــان لــھ النـصyب >كــ= مــن ا��ـصص 9ــ8 ا�¸طــط الد
ـــر5 `س القـــــرآن الكــ  ;نـــــاك ضـــــعفا لـــــدي م،  إال أنر�;تمـــــام الكÀـــــS واملقـــــدار الزم·ـــــS اË¸ـــــصص لتـــــد

اسـية بـھ ، وخاصـة 9ـ8 املرحلـة  م  9ـq 8افـة املراحـل الدvرالطالب 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م عل ر
;ر بالقا;رة  كما سyتÓ« من – زا��امعية بالºسبة لطالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >

اسة واملوÔ«؛ ل<�ا را��دو DÕي b 89حساس بمش�لة الد سوب ;ؤالء الطالب 89 حفـظ  ل ريد �سب 
م vدف -رمقــــر القــــرآن الكــــر5م علــــاســــة Dــــس� ـــام بد ـــا الباحــــث إzــــ�  القيـ ـــن : ر و;ــــو مــــا دعـ الكــــشف عـ

;ـر بالقـا;رة  سوب طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعـة > ز>سباب املؤدية إ�z تزايد �سب  ر
م ، وfما أن أسبابvومعيقات ا��فظ كث)=ة ، والبعض ال يلقي ر89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م عل 

 �zس×� إD Snاسة ال Dسليط الضوء ع�Y تلك : رل0ا باال ، و5ظن أن ذاكرتھ ال Dسعفھ ، ف�انت تلك الد
اسـات الـسابقة الnـS عنyـت بـذلك مـن وج0ـة  ر>سباب ، وDعـرف كيفيـة عالج0ـا ، مـن خـالل نتـائج الد

  .نظر الطالب واملتخصص)ن 

  :راسة 1حساس بمش*لة الد

 وحnـــ¶ يومنـــا ;ـــذا و9ـــq 8ـــل � :ل    بـــالرغم ممـــا تقـــدم ذكـــره، مـــن عنايـــة املـــسلم)ن منـــذ ع0ـــد الرســـو
;ــــر الــــشر5ف 9ــــq 8افــــة  زالعـــصو   بــــالقرآن الكــــر5م تــــالوة وحفظـــا وتفــــس)=ا ، وfــــالرغم مــــن ا;تمـــام > ر

اســية بــھ ، إال ا أن ;نــاك ضــعفا لــدى الطــالب 9ــ8 يالحــظ أنــھ راملراحــل الد رqافــة الفــر الد ســية ق
 املرحلـة مـن ليتخــرج ربالـشعب النوعيــة بال�ليـة 9ــ8 حفـظ مقــر القـرآن الكــر5م ، حnـ¶ إن �عــض0م

ة تـالوة يحـسن ي�ـاد ال ، و;ـو ا��امعيـة وحفظ0ـا ، وقـد الحـظ الباحـث ذلـك، مـن خـالل   واحـدة رسـو
ك الباحث-مشاركتھ 89 �عض السنوات 89 �متحانات الشفو5ة الD Snعقد للطالب بال�لية  ر كما شا

 8zم ، وتبـــ)ن لـــھ �ـــ�ة تلـــك املـــش�لة لـــدى 92022ـــ8 تلـــك �متحانـــات الـــشفو5ة للعـــام ا��ـــام×8 ا��ـــا
ن;ؤالء الطالب ، بل ال ي�و مبالغا إذا قال بوجود;ا عند كث)= من الطالب ب�افة الـشعب بال�ليـة ، 

وعية   كما ال حظ ذلك من خالل عملھ بكن<=والت ال�لية وخاصة 89 الشعب الن-بل با��امعة أيضا
سوب طالب تلك الشعب بخاصة 89 مادة القـرآن الكـر5م 9ـ8 امتحانـات  تفاع �سب  ر؛ حيث الحظ  ا ر

اسية من  ا¾�S لألعوام الد اية العام الدÃر م  ، والD Snشمل الطالب الذين ال 2021 وحn¶ –م 2018ر
 »Ô8 جدوال يوYالرا�عة بتلك الشعب ؛ وفيما ي ¶nوح �zاسية من >و رالوا بالفر الد سوب قز ر�سب 

 8zالنحو التا �Yرطالب تلك الشعب 89  حفظ مقر القرآن الكر5م بتلك الشعب ع                                :  
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  يوÔ«) 1(لجدو 

;ر 89 امتحان القرآن الكر5م   سوب طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ز  �سب    3ر

  الرا�عة  الثالثة  الثانية  الفرقة >و�z  ا�¸دمة �جتماعية

  %٢٩.٤٧  %٢٦.٥٥  %٣٤.٧٢  %٤٣.٣٩  م2018

  %20 .٥٤  %14 .٦١  %٥٣.٧١  %٥٠.٥٥  م2019

  %19 .٤٨  %17 .٢٨  %55 .٢٥  %54 .٣٤  م2020

  %٠٦.15  %28 .٠٣  %١٦.51  %46 .٣١  م2021

  الرا�عة  الثالثة  الثانية  الفرقة >و�z  املكتبات

  %٨١.22  %٩٣.21  %٨٤.29  %٠٥.18  م2018

  %١.16  %٣٥.14  %٠٦.24  = موجودغ)  م2019

  14%.٤  %١٧.21  %٢.45  %٢٣.٢٣  م2020

  8 %.٤٥  %٥٢.25  %٣٠  %٣٩.37  م2021

  الرا�عة  الثالثة  الثانية  الفرقة >و�z  ال<=بية الفنية

  %٧٥.43  غ)= موجودة   %9 .٠٩  %56 .٩٨  م2018

  %٤١.29  %٦٩.7  %٧١.25  %٢٣.25  م2019

  %٢٠  صفر  %٧٣.53  %٦٩.7  م2020

  %١١.8  غ)= موجودة  %١٦.63  %٣٣.٣٣  م2021

  الرا�عة  الثالثة  الثانية  الفرقة >و�z  علم النفس

  %٠٢.17  %٢٦.5  %٩١.10  %٨٨.57  م2018

  %8  %٣٩.3  %٠٨.48  %٢.50  م2019

  %٩٤.7  %٢٢.13  %٨٦.67  %٠٦.54  م2020

   %.8 ٣٣  %٧٩.33  %٧.71  %٣٤.40  م2021

  الرا�عة  ثةالثال  الثانية  الفرقة >و�z  ال<=بية ا�¸اصة

  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  م2018

  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  لم تºشأ �عد  م2019

  لم يصلوا �عد ل0ا  لم يصلوا �عد ل0ا  عامة وغ)= موجودة   %٦٤.30  م2020

  د ل0الم يصلوا �ع  لم يصلوا �عد ل0ا  لم يصلوا �عد ل0ا  لم يصلوا �عد ل0ا  م2021

 

                                                
ألس>تاذ ال>دكتور وكي>ل الكلي>ة  حصل الباحث علي تلك النت>ائج م>ن معم>ل الحاس>ب اآلل>ي بالكلي>ة بع>د موافق>ة ا- 3

 .لشئون الطالب 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد
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ســـوب طـــالب الـــشعب النوعيـــة : ل    و5تـــÓ« مـــن ا��ـــدو الـــسابق  تفـــاع �ـــسب  را ر9ـــ8 اســـتظ0ار مقـــر ر
م القرآن الكر5م vما يرجع ذلك لطو السو املقر حفظ0ا علf ا ، وäر، وخاصة 89 الفرقة الثانية م ر ل ر

م 89 النQيجة العاäسوب الكث)= م ا ، وfالتا8z فSÂ من املشكالت قد تQس¼ب 89 vرف S�¾ا رمة للعام الد
م 9ـــ8 ثالثـــة مـــواد åاســـية ؛ لرســـو راملــ�æل)ن بـــھ ؛ ممـــا قـــد يQـــس¼ب 9ـــ8 إعـــاد|م لــھ  بـــنفس الفرقـــة الد
م 89 السنوات التالية ، أو قد تؤدي v5ادة العبء عل اسية أو أكç= ، كما قد تQس¼ب 89 تخلف0م و زد ر

سـبوا لتأجيل نجاح0م وتخرج0م 89 الفرقة الرا�عة ، ��)ن تصفي�م فيھ و9 ر8 املـواد الnـS قـد ي�ونـوا 
ا مع القرآن الكر5م vف  .  

`س - غ)= املقننة–    ولقد أكدت املقابالت  ر الSn أجرا;ا الباحـث مـع العديـد مـن أعـضاء ;يئـة التـد
اســـــات bســـــالمية بال�ليـــــة وfاألقـــــسام >خـــــر ، bحـــــساس بـــــضعف حفـــــظ طـــــالب تلـــــك  ىبقـــــسم الد ر

سـوب عاليـة لطـالب تلـك الـشعب رالشعب النوعية ملقر القـرآن الكـر5م ر وتدنيـھ ؛ ممـا يـؤدي لºـسبة 
  . لالنوعية فيھ ، كما اتÓ« ذلك من ا��دو السابق 

اء �عـــض  ر    وللتحقـــق مـــن تلـــك املـــش�لة ، أعـــد الباحـــث اســـتطالعا مبـــدئيا مفتوحـــا ؛ للتعـــرف عYـــ� آ
;ـر بالقـا;رة ، حـو واقـع إحـساس0 لطالب الشعب النوعية ب�ليـة ال<=بيـة جامعـة > م بتلـك املـش�لة ز

ا ، والذين بلغ عدد;م ما يقرب من å م; طالبا ، كما أعد استطالعا آخر للرأي وج0ھ ) 40: ( روشعو
اسات bسالمية  `س الد اسات bسالمية واملتخصص)ن 89 مناJa وطر تد رإ�z املتخصص)ن 89 الد ر قر

`س ومعـاو ;يئـة تد) 15: (، والذين بلغ عدد;م ما يقـرب مـن نعـضو ;يئـة تـد ـسية ، وأبانـت نتـائج ر ̀ر
`س ، bحساس الفع8Y وشبھ bجماع ع�Y وجود تلك  راستطال8è الرأي للطالب وألعضاء ;يئة التد
ـا قـد ت�ـو نQيجـة ألسـباب عـدة ، قـد ترجـع للطالـب أو للقـدر املقـر حفظـھ أو لé¸طـة Ãراملش�لة ، وأ ن

اســــية للمقــــر  رالد اســــة علميــــة ... ر Dــــس�دف الكــــشف عــــن تلــــك رأو لغ)ــــ= ذلــــك ، وأن ذلــــك يحتــــاج لد
ات ;ــؤالء الطــالب 9ـ8 حفــظ مقــر القــرآن الكــر5م  ر>سـباب وDعــرف مق<=حــات عالج0ــا ؛ لتحـس)ن قــد ر

�سبة الرسوب العالية فيھ عند;م  8Yم ، والقضاء عvعل.  

اسة   :  رأسئلة الد

اسة ا��الية ، ي�و  باإلجابة عن أسئلة: ى          ير الباحث  نأن التصدي ��ل مش�لة الد   : التاليةر

;ـــر 9ـــ8  -1 ســـوب طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > زمـــا أســـباب تزايـــد �ـــسب  ر
 .راستظ0ار مقر القرآن الكر5م من وج0ة نظر املتخصص)ن والطالب ؟ 

;ر باختالف  -2 جات طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > زإ�z أي مدى تختلف د ر
اسية حو أسباب تزايد �سب لالفرقة الد  .ر الرسوب 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م ؟ ر

;ر  -3 سوب  طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية  جامعة > زما مق<=حات عالج تزايد �سب  ر
 . ر89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م من وج0ة نظر املتخصص)ن والطالب ؟ 

;ر ب -4 جات طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > زإ�z أي مدى تختلف د اختالف ر
اسية 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م ؟  رالفرقة الد   .   ر

  

  



 
أسباب رسوب طالب الشعب النوعية في كلية التربية جامعة األزهر في 

  ...استظهار مقرر القرآن الكريم ومقترحات عالجها من وجهة نظر 
  عبد الرحمن أحمد / د

  عبد الخالق

 

 

266 

اسة  اسة ا��الية فيما ي8Y :رأ7داف الد   :ر تتحدد أ;داف الد

ســــوب طــــالب �عــــض الــــشعب النوعيــــة ب�ليــــة ال<=بيــــة  -1 رالكــــشف عــــن أســــباب تزايــــد �ــــسب 
م 9ـــ8 اســتظ0ار مقـــر القـــرآن الكــر5م مـــن وج0ــة نظـــر املتخصـــص)نåســو ;ـــر و رجامعــة > ر  ز

 .والطالب 

ســوب طــالب الــشعب النوعيــة ب�ليــة ال<=بيــة  -2 ر Dعــرف مق<=حــات عــالج تزايــد أســباب �ــسب 
م من وج0ة نظر املتخصص)ن والطالب åسو ;ر و رجامعة >  .ز

ســـوب طـــالب �عـــض الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة  -3 جـــة اخـــتالف أســـباب تزايـــد �ـــسب  رDعـــرف د ر
م 89 حفظ مقر القرآن الكرåسو ;ر و رال<=بية جامعة > ر جة اختالف مق<=حات ز ر5م ،  ود

اسية من وج0ة نظر الطالب  . رعالج تزايد تلك >سباب  باختالف الفرقة الد

اسة  اسة وأ;داف0ا ، يمكن صياغة الفرضي)ن التالي)ن ل0ا : رفرضا الد   :ر89 ضوء أسئلة الد

ق ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو داللــة  - 1 ىال توجــد فــر و أو أقـــل ، بــ)ن متوســـطات 0 5و
جـــات ;ـــر حـــو أســـباب تزايـــد �ــــسب رد ل طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > ز

اسية  رالرسوب 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م باختالف الفرقة الد  .ر

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة  - 2 ىال توجـد فــر و، أو أقــل ، بــ)ن متوســطات 0 5و
;ــر  جــات طــالب الــشعب النوعيــة ب�ليــة ال<=بيــة جامعــة > زد لحــو مق<=حــات عــالج تزايــد ر

اسية  ر�سب الرسوب  89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م باختالف الفرقة الد  .ر

اسة حدود   :  رالد

اســة تقتــصر :املوضــوعية ا��ـدود -  ســوب طــالب  Dعــرف أسـباب عYــ� رالد رتزايـد �ــسب 
م åســو دة باالســQبانة املتــضمنة ر9ـ8 حفــظ مقــر القــرآن الكـر5م رالـشعب النوعيــة و ر، الــوا

     . >سباب، و�سQبانة الثانية املتضمنة ملق<=حات عالج تزايد تلك >سباب لتلك

اسة  تقتصر :ال¼شر5ة ا��دود -   : من قصدية عينة ع�Y رالد

`س بقــــسم  -  اســــات bســــالمية ، وأعــــضاء ;يئــــة التــــد `س بقــــسم الد ر أعــــضاء ;يئــــة التــــد ر ر
اســات bســالمية واللغـــة العرfيــة ب�ليــة `س الد راملنــاJa وطــر تــد ر ;ـــر ق ز ال<=بيــة جامعــة >

 .بالقا;رة 

;ـر بالقـا;رة، والnـD Sـشمل شـعب  �عض -  : زطالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بيـة جامعـة >
قبــالفر )  ال<=بيـة ا�¸اصـة - علـم الــنفس–ال<=بيــة الفنيـة - املكتبـات -ا�¸دمـة �جتماعيـة(

íعة بال�لية، و8ì الفر  اسية > قالد ر  ) .الثة ، والرا�عة >و�z ، والثانية ، والث: ( ر

اسة أجر5ت: ا��دود الزمانية  -  / 2020الثا�ي للعام ا��ام×8  الفصل نتائج رظ0و �عد رالد
ا¾�S >و من العام ا��ام×8 2021 لم ، ومع بداية الفصل الد  .م 2021/2022ر

;ــــر بالقـــــا;رة ؛ حيـــــث مقـــــر الـــــشعب النوعيـــــة :ا��ــــدود امل�انيـــــة  -  ز qليـــــة ال<=بيـــــة جامعـــــة >
ة با  .ى��دود ال¼شر5ة مع غ)=;ا من الشعب >خر بال�لية راملذqو
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اسة  اسة من أ;مية موضوع0ا الذي تQناولھ ، والذي يتوقع :رأ7مية الد   –ر تتÓ« أ;مية تلك الد
�zعاD أن يفيد الفئات التالية -ن�عو هللا :  

سوب طالب : الطالب  -1 رحيث يمكن من خالل نتائج0ا ؛ الكشف عن أسباب تزايد �سب 
؛ وfالتـا8z يمكـن التغلـب عYـ� الـصعوfات ر89 حفـظ مقـر القـرآن الكـر5م نوعية الشعب ال

ا ، بمـــا  ـــvتـــواج00م فيـــھ، وتال9ـــ8 وعـــالج تزايـــد تلـــك >ســـباب والتغلـــب عل Sـــnواملـــشكالت ال
ـم 9ـ8 ïضـعف0م 9ـ8 حفظـھ ، وتحـس)ن أدا �Yالتغلب ع �Yم عيمكن أن يوجھ إ�z مساعد|

  .تالوة وحفظا 

سوب  طالب الشعب : رمقر القرآن الكر5م  -2 روذلك من خالل bس0ام 89 ا��د من ظا;رة  ّ

ه وحفظــــھ مــــن القــــرآن  ;ــــر 9ــــ8 القــــدر املقــــر اســــتظ0ا رالنوعيــــة ب�ليــــة ال<=بيــــة جامعــــة > رز
íعة لطالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة  اسية > م ،  89 الفر الدvرالكر5م عل ر ق

;ــــر بالقــــا;رة ؛ وتقــــديم املق<=حــــات والتوصــــي ات الnــــD Sــــساعد;م 9ــــ8 عــــالج تزايــــد تلــــك ز>
اء  اســــات الــــسابقة وآ ــا يــــتالءم مــــع �تجا;ــــات ا��ديثــــة الnــــS أوÔــــ��ا الد راملـــش�لة، بمــ ر
اسـية مـن تلـك الـشعب  راملتخصص)ن والطالب ، و89 اختيار القـدر املناسـب ل�ـل فرقـة د

 . النوعية ؛ 89 ضوء >;داف ا�Ëددة ل0ا 

;ــر الــشر5ف  -3 ــا تكــشف ل0ــم عــن >ســباب املؤديــة إzــ� تزايــد �ــسب 9ــ8: زاملـسئول)ن 9ــ8 >Ãأ 
ا ، و9ـ8 ر89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م رسوب الطالب vا والتغلب عل، واق<=اح معا���

اســية لتلــك الــشعب  رإعــادة النظــر 9ــ8 القــدر املناســب تقر5ــره عYــ8 الطــالب 9ــ8 الفــر الد ق
اســة ،  وbســ0ام 9ــ8 النوعيــة بال�ليــة ؛ 9ــ8 ضــوء مق<=حــات العــالج الnــS تقــدم0ا ر عينــة الد

سوب الطالب 89 مادة القرآن الكر5م  را��د من ظا;رة 
ّ. 

اسات والبحوث املماثلة 89 با8ð : الباحث)ن  -4 رفقد تفتح ا�Ëال أمام0م؛ إلجراء مز5د من الد
 .qليات ا��امعة العلمية والشرعية والعرfية 

اسة من:9 اسة ا��الية  :رالد يقـوم عYـ� وصـف  الـذي وصـفي املـس8X ،املنJK الو: راستخدمت الد
ـا وتحديـد وتقر5ـر حال�ـا 9ـ8 الوقـت الـرا;نäاسـتخدم الباحــث   ؛ حيـثظـا;رة مـا، وجمـع البيانـات ع

اء �عـض  اسـات الـسابقة واسـتطالع آ ر;ذا املنJK 89 إعداد اسQبانت)ن ؛ من خالل مراجعة نتائج الد ر
مــäــ� مzبانة >وQــ� املتخصــص)ن والطــالب ؛ وقــد ;ــدفت �ســـzـــسب الكـــشف عــن أســباب : ا إ�تزايــد 

ما إ�z رالرسوب 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م äبانة الثانية مQم ، و;دفت �سvعرف : الكر5م علD
جــات  اســة املــنJK شــبھ التجرT5ــS 9ــ8 حــساب د رمق<=حــات عــالج تلــك >ســباب ، كمــا اســتخدمت الد ر

جــــات مق<=حــــات عــــالج تزايــــد تلــــك راخــــتالف أســــباب تزايــــد �ــــسب لرســــوب ، و9ــــ8 حــــساب اخــــتالف د
اسية    .ر>سباب ب)ن الطالب باختالف الفرقة الد

اسة    :رمصط=>ات الد

اسـة ا��اليـةتزايد �سب الرسوبأسباب  ر 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م 89 الد اسـة  : ر ـا 9ـ8 تلـك الدå ريقـصد :
ة طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال< ;ـــر رالعوامـــل الnـــS تQـــس¼ب وتـــؤدي إzـــ� عـــدم قـــد ز=بيـــة جامعـــة >

íعـــة،  اســية > م 9ــq 8ـــل فرقــة مــن فرق0ـــا الدvة علــ ربالقــا;رة ، عYــ� اســـتظ0ار >جــزاء والــسو املقـــر ر ر ر
دة باالسQبانة املتـضمنة لتلـك >سـباب ،  ا ؛ والواvم فåسو 5ادة �سب   8zروحفظ0ا غيبا ؛واملؤدية إ ر ز
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ــا مــن �ســتجاvيــتم ا��ــصو عل Sــnجــة ال لوتقــاس إجرائيــا بالد بة عYــ� فقرا|ــا مــن قبــل أفــراد عينــة ر
اسة ا��الية    . رالد

القراءة عن ظ0ر :  و;و ظ0ر،: مصدر: جاء 89 م�ñم املعا�ي أن �ستظ0ار : لغة)  وا��فظ( �ستظ0ار 
 يحفظـــھ الطـــالب مـــن شـــعر أو نçـــ= عـــن ظ0ـــر قلـــب، -  و5طلـــق عYـــ8–نقلـــب دو النظـــر 9ـــ8 كتـــاب 

حفظـا الـ��Sء حفـظ " :  9ـ8 امل�ñـم الـوج)�كمـا وا��فـظ ،محفوظـات
ً

 : و5قـال ، وحرسـھ  صـانھ: 
عـاه ضـبطھ : والكالم والعلم ، يخنھ لم : الع0د حفظ  مـن " :عYـ�  ا��ـافظ لقـب اسـتعمل ومنـھ،  وو

 م ، 1994، العرfية اللغة مجمع. (>حاديث  ًعظيما من ًعددا يحفظ من ، أو الكر5م القرآن يحفظ
   ) .160 ص

ة التلميــذ عYــ� حفـظ Õيــات والــسو : يقـصد بــھ : اصــطالحا  )ظـھوحف( الكــر5م القــرآن واسـتظ0ار  رقـد ر
ة حفظ0ــا عليـــھ ، حفظــا جيــدا مـــضبوطا بالــش�ل املــدقق 9ـــ8 النطــق، ا�Ëــدد مخـــارج  رالقرآنيــة املقــر

ف، والــتمكن مـن إتقــان حفظ0ـا واســ<=جاع0ا بأح�ام0ـا 9ــ8 أي وقـت �ــسرعة وأقـل ج0ــد  دمحم . (  وا��ـر
 ، Sأو  ) 78م ، ص 1994حف·ـ ،Sع·ـó ة وحفظ0ـا آياتـھ اسـتظ0ار :أنـھ غيبـا ، راملقـر

ً
 ظ0ـر عـن وتالو|ـا 

 8ì رئyسة عناصر ثالثة óشمل  الكر5مالقرآن حفظ فإن وعليھ الكر5م ، القرآن 89 النظر ندو قلب،
 عدم، وللمحفوظ  واملعا;دة  واملواظبة- Dعا�z–هللا  كتاب 89 النظر غ)= من وأداؤ;ا Õيات، ضبط: 

   1954م ، ص 2016محمود السل8ö ، (  .الºسيان لھ 

اســــة ا��اليـــة إجرائيــــا ) وحفظـــھ( و5قـــصد باســــتظ0ار القـــرآن الكــــر5م  ة طــــالب الــــشعب : ر9ــــ8 الد رقـــد
íعة ، ع�Y قراءة واستظ0ار >جزاء  اسية > ;ر بالقا;رة بفرق0ا الد رالنوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ر ز

م ، وحفظ0ـا غيبـا روالسو القرآنيةvة علـ املقر
ً

 تـالوة مـضبوطة ، مراعـاة ألح�ـام التجو5ـد، وتالو|ـا  ،ر
ا  89 النظر ندوÃسيا�  . القرآن الكر5م ، 89 أي وقت �سرعة وأقل ج0د ، وDعا;د;ا وعدم 

89 ) وحفظھ( رو5قصد بمق<=حات عالج تزايد أسباب �سب الرسوب 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م 
اسـة ا��اليـة  سـوب طـالب الــشعب العوامـل املـساعدة وامل: رالد رؤديــة إzـ�  تال9ـ8 أسـباب تزايــد �ـسب 

دة 9ـ8 �سـQبانة املتـضمنة مق<=حـات  م وعالج0ـا ، الـواvرالنوعية 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م عل ر
ا من �ستجابة ع�Y فقرا|ا من vيتم ا��صو عل Snجة ال لعالج تلك >سباب، وتقاس إجرائيا بالد ر

اسة ا��   .الية رقبل أفراد عينة الد

اسات السابقة    :رالد

اســـات ســـابقة عديـــدة ، أجر5ـــت حـــو القـــرآن الكـــر5م تـــالوة وحفظـــا وتفـــس)=ا ، و|ـــتم              لثمـــة د ر
اسة ا��الية بالكشف عن أسباب ضعف طالب �عض الشعب النوعية ب�لية ال<=بية 89 حفـظ  رالد

ــــــا ، وqـــــــان مـــــــن أب ـــات عالج0ـ م فيـــــــھ ، ومق<=حــــåــــو ســـ ــــــر القـــــــرآن الكـــــــر5م و رمقـ ــــــا ر ;ـ ــــــد : زر ـــة أحمــ اســــ رد
اســة ســعود العقيـدي 1989/ ه1410نجـادات، اســة دمحم الــشمر ) م 2002/ ه1423(رم ، ود ي، ود ( ر

اســــة عبــــد ا�Ëــــسن الــــسيف ) م 2005/ ه1426 ك  الــــش0ر 2006ر، ود اســــة مبــــا يم ، ود ر م ، 2007ر
اســـة نــــدى ا��بـــار اســــة مXــــ8 الـــدين حــــسن 2008رود اســـة إحــــسان2010رم ، ود ا��ــــدی÷S،  رم ، ود

اســة �غــم محمــود عبــد 2014 راء  qامــلوإســ اســة دمحم شــا;)نم ، 2014رم ، ود اســة م ، 2015 رود رود
اســــة �غــــم عمــــر م ، 2018خديجـــة العظامــــات  اســــة شــــادي لطيفــــة ، وعبــــد الكــــر5م 2020رود رم ، ود

  .م  2020الصالح)ن 
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ــا إzـــ8 أن ال0ــــدف >سا¾ـــ�S الــــذي ركـــزت عليــــھ معظـــم  ة ;نــ ;ــــذه ر   ولعـــل مــــن >;ميـــة بم�ــــان ، bشـــا
اسات ;و ـا - حفظا وتالوة–Dعرف أسباب ضعف الطالب 89 القرآن الكر5م : رالدäق ولـم يتطـر أيـا م

اســات 9ــ8 ظــف : رألســباب الــضعف 9ــ8 التفــس)=، وقــد اتفقــت تلــك الد واســتخدام املــنJK الوصــفي ، و
اء الطــالب أو املتخصــص)ن 9ـ8 أســباب ;ـذا الــضعف ، و;ــو مـا يتفــق 9ــ8 : معظم0ـا  راســQبانة لتعـرف آ

اسة ا��الية، ومع املنJK الذي استخدمتھ و�سQبانت)ن الSn وظفت ذ رات الوقت مع ال0دف من الد
  .إحدا;ما لتعرف أسباب الضعف ، والSn وظفت ثاني�ما لتعرف مق<=حات عالج تلك >سباب 

اسات  ا تلك الدvتوصلت إل Snان من أبر النتائج الqر   و اسـة ا��اليـ -ز ا الدäاستفادت م Snة 9ـ8 روال
ســوب طــالب الـشعب النوعيــة 9ــ8 حفـظ مقــر القــرآن  ربنـاء �ســQبانة ا�¸اصـة بأســباب تزايــد �ـسب  ر

ـــا >ســباب التاليـــة-الكــر5م äــان مq Sـــnس القــرآن الكـــر5م لــدى عينـــة  :  وال` رعــدم اتـــضاح أ;ــداف تـــد
`س القرآن الكر5م علميا اسة ، وعدم توفر العدد ال�ا89 من املعلم)ن اË¸تص)ن 89 تد الد
ً

ر  وترfو5ا ، ر
`س القرآن الكر5م املتبعـة مـن قبـل كث)ـ= مـن معلÀـS القـرآن الكـر5م ، وعـدم تنوع0ـا  روجمود طر تد ق
ة ل�éفظ ،  ا؛ للوصو إ�z >;داف املºشودة ، وعدم املراجعة اليومية لآليات املقرùروتجديد أسالي ل

سة Dع)ن ع�Y ا��فظ ، وعدم �¹Dيع  الطالب وتحف)�;م ، روعدم توفر أج0زة سمعية وfصر5ة باملد
ة ل�éفظ ، وعدم اسـتخدام  ة ل�éفظ ، وطو السو املقر روكç=ة املQشابھ اللفظي من Õيات املقر ر لر

ة `س فعالة ��فظ Õيات املقر رطر تد ّ ر  وعدم استخدام وسائل Dعليمية معينة ل�éفظ ، وعدم ، ق
�عامـة ،  القـراءة 9ـ8 لطـالبا الـتالوة ، وضـعف أثنـاء للطـالب الكـر5م القـرآن معلÀـS مـن كث)ـ= متا�عـة

 ف0ـم املـ��ف ، وضـعف لرسـم الطالـب ف0ـم التجو5ـد ، وضـعف بأح�ـام الطـالب معرفـة وضـعف
ة ، وصـعوfة Õيـات لـبعض الطـالب ف �عـض نطـق راملقـر  الل�Kـة التالميـذ، وأثـر �عـض عنـد وا��ـر
ة، ، وطـو رالـسو �عـض الطالـب ، وصـعوfة قـراءة عYـ� العاميـة لاملقـر  تـوف)= وعـدمراملقـر ،  املـنJK ر

`س، وترك)ـ� طرائـق أ�ـسب اختيـار عYـ� óـساعده الكـر5م القـرآن ملعلـم دليـل  املعلمـ)ن مـن كث)ـ= رالتـد
اسـة نحـو للطـالب القـرآن معلÀـS تحف)ـ� الـضعفاء، وقلـة وإ;مـال املتم)ـ�ين الطـالب عYـ�  القـرآن رد

`س ومخـصص مناسـب م�ـان وجـود الكـر5م ، وعـدم  قطـر 9ـ8 التنـوع الكـر5م، وعـدم القـرآن رلتـد
`س  وجـود التقـو5م، وعـدم عمليـة 9ـ8 الدقـة تقلـل بالفـصل الطـالب عـدد الكـر5م، وكçـ=ة القـرآن رتـد
ـاªي فـص8Y اختبـارÃـ� الكـر5م القـرآن 9ـ8 النجـاح الكـر5م، واقتـصار القـرآن ملـادة وYندو ا��فـظ ع 

ة املستمر التقو5م إلجراءات الكر5م القرآن معلSÀ من كث)= تطبيق التالوة ، وعدم يحة ، �� ربصو
 التحـاق0م قبـل الـتالوة 9ـ8 الطـالب صـغ)= ، وضـعف �úـم ذات  ملـصاحف الطـالب واسـتخدام
ع وعدم العرfية ، اللغة 89 وضعف0م با��امعة، `س ;يئة عضو تن̀و `سھ طر5قة 89 رالتد  للتالوة رتد
ق مراعـاة ، وضـعف `س قطـر الفرديـة ، وافتقـار والفـر ة ، الQـشو5ق يلعنـصر رالتـد  وإ;مـال روbثـا

`س قطـر ق التقـو5م أســاليب مراعــاة وعــدم ا��ديثــة، رالتــد  الــساعات قلــةوالفرديـة ،  وللفـر
ûـــسیة م للمـــادة ،  رالتدÃـــشغال0م بـــأمو أخـــر ، وانـــصراف أذ;ـــا�ىوافتقـــار الطلبـــة للـــوازع الـــدي·S وا ر

س لتعلــيم القــرآن  رلألج0ـزة ا��اســوfية ا��ديثــة وbن<=نــت ، وعــدم وجــود مختـ=ات للــصوت 9ــ8 املــدا
`س ، وإسـنادعYـ� الوجـھ الـ��يح ، وال<=ك)ـ� عYـ� املـواد العلميـة فقـطالكـر5م   ندو ملعلمـ)ن رالتـد
`س0ا للمادة إجاد|م من التأكد    . روأساليب تد

ســوب      اســات ومق<=حا|ــا لعــالج أســباب تزايــد �ــسب  ركمــا تمــت �ســتفادة مــن توصــيات تلــك الد ر
اســة ا��اليــة وا�¸اصــة الطــالب 9ــ8 حفــظ القــرآن الكــر5م وتالوتــھ ، 9ــ8 بنــاء �ســ رQبانة الثانيــة 9ــ8 الد

العمـل عYـ� : بمق<=حات عالج أسباب ضعف الطالب 89 حفظ القرآن الكـر5م ، والnـq Sـان مـن أ;م0ـا
ـا äالة أسباب الضعف السابقة ، والتوصية بتوصيات ومق<=حات عدة، م  مت�امـل معمـل إيجـاد: زإ
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`س ا��ديثة بالوسائل `س خاصة Dعليمية سائلو الكر5م، وتوف)= القرآن رلتد  الكر5م، القرآن ربتد
ا مكتوب لوحات :مثلv8 ا��اسب وج0از ،رالسو علzÕس إسناد عدم، و`  الكـر5م القـرآن رمقر رتد

`س،  طرائـق أ�ـسب إzـ� يرشـد;م الكـر5م القـرآن ملعلÀـS دليـل فيـھ ، وإعـداد للمتخصـص)ن إال رالتـد
الواحـد،  الفـصل 9ـ8 الطـالب أعـداد قليـل>وليـة، وت الـصفوف 9ـ8 للتجو5ـد م¼ـسط مـنJK وإضـافة

5بو وحفظـا  تـالوة- Dعـا�z– هللا بكتـاب الدائمـة الـصلة عYـ� الطـالب رتـد
ً

وف0مـا، 
ً

 9ـ8 النظـر وإعـادة 
 وتكـر5م الطلبـة امل0ـرة وإشـراك0م 9ـ8 املــسابقات الكــر5م ، القـرآن وتـالوة حفـظ 9ـ8 التقـو5م معـاي)=

`س مقـــــر ة �;تمــــــام بطـــــر تــــــد ـــاالت ، وضـــــر رو�حتفــ قر ـــائل التعليميــــــة و ــــتالوة ، واســــــتخدام الوســ ر الـ
ات الــــــتالوة ،  ـــا ــــر مل0ـــ ـــ� ا��ــــــانب)ن العمYــــــ8 والنظــ `س بــــــال<=ك)� عYـــ ــــد ـــر التــ ـــ8 طـــ را��ديثــــــة 9ـــ ير وإقامــــــة ق

   ... والتجو5د التالوة أح�ام بأ;مية الطلبة محاضرات لتعر5ف

اسات السابقة ، قد أجر5ـت 9ـ8     ة ;نا إ�z أن تلك الد رومن نافلة القو ، bشا ر ل العديـد مـن الـدو ل
ا قد اختلفت عين�ـا حـسب املراحـل التعليميـة اË¸تلفـة ، وíعـض0ا اقتـصر Ãسالمية ، وأbية وfالعر
م املتخصـــص)ن ، و5مكـــن التأكـــد مـــن ذلــــك مـــن خـــالل الرجـــوع إzــــ� vعـــض0ا ضـــم إلــــíـــ� الطـــالب ، وYع

اسة     . رمراجع الد

اســة  1طــار رالنظــر للد اســة ، أ;ــم مــا يتــصل بحفــظ ل يQنــاو الباحــث 9ــ8 ;ــذا ا��ــزء :ي رمــن الد
 8zالنحو التا �Yاسة ا��الية ؛ وذلك ع رمقر القرآن الكر5م ؛ لإلفادة منھ 89 بناء أداDي الد   :ر

ة ;نــا ، إzــ� أنــھ قــد ســبق بيــان أ;ميــة :  طبيعــة حفــظ القــرآن الكــر5م  رلعــل مــن >;ميــة بم�ــان bشــا
و>مة bسالمية qل0ا بھ q 89ل عصر ومصر  وال��ابة والتا�ع)ن  �لالقرآن الكر5م وعناية الرسو

اسة –  ومف0وم استظ0ار - لغة واصطالحا– كما سبق تحديد مف0وم القرآن الكر5م –ر بمقدمة الد
اسة –القرآن الكر5م وحفظھ   وfقي أن �ـش)= ;نـا إzـ� حكـم حفظـھ ؛ حيـث نـص –ر بمصط�éات الد

 �Yامال أن : ناملتخصصو عq حفظ القرآن الكر5م
ً ُ ْ

َّ فرض كفاية ع�Y >مة باإلجماع -ٍظ0ر قلب  عن -ِ ٍ
ْ فإن قام بذلك قوم سقط bثـم ق؛ حn¶ ال ينقطع التواتر فيھ ، وال يتطر إليھ التبديل والتحر5ف ،

عن الباق)ن ، وإال فال�ل آثم ، أما حفظ �عضھ qالفاتحة ونحو;ا ، ف0و فرض ع)ن عq �Yل مسلم ؛ 
َّبادة بن الصامت أن��ديث ع َ

ِ ِ َّ
ِ

ْ ََ َ �سو ا  ِ
َّ َل ُ َص�Y ا� عليھ وسلم -َر َّ ََّ ْ ََ ِ

َ َ ُ َقال-َّ َ
ِال صالة ملن لم يقرأ بفاتحة : (  ِ

َ َ ْ
ِ

ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ
ِ

ِالكتاب
َ

ِ
ْ

ُ يجب عq �Yل مسلم حفظ ما ت�« بھ صالتھ من القرآن الكر5م باإلجماع ؛  ، وعليھ فإنھ4)  َُّ
ِ

ُ ْ
ِ ٍ ِ

ّ

ْ عنــــد مــــن ي-ئو;ـــو الفاتحــــة، ومقـــدار مــــا يجــــز �عـــد;ا  َّقـــو بوجــــوب القــــراءة �عـــد الفاتحــــة؛ ألن مــــن َ ل
عة ة 9ــ8 الــش̀ر َّالقواعــد املقــر ر أن مــا ال يــتم الواجــب إال بــھ ف0ــو واجــب، والــصالة واجبــة وال تــتم إال : َّ

َّ َُّّ َُّّ َّ

ل عنـــد مــن يقــو بوجوfـــھ-ئبالفاتحــة، ومقــدار مـــا يجــز �عــد;ا  ْ ٌّأمــا بقيــة القـــرآن فحفظــھ مـــستحب  ، َ ُ ْ
ِ َّ

ض املرíــع(جــاء 9ــ8  باإلجمــاع، ِحاشــية الــر
ْ ُ

و « :  . net.alukah.www://https/  «: - نقــال عــن موقــع–) َّ
óستحب حفظ القرآن إجماعـا ، وفيـھ فـضل عظـيم، وحفظـھ فـرض كفايـة إجماعـا
ً ً

ٍ
ُ ُْ ْ

ِ ِ و5جـب منـھ مـا ... ُّ
اتفاقــــا ، َّيجــــب 9ــــ8 الــــصالة 

ً
ِ
ـــن ّ ـــد 9ــــ8 حــــق طــــالب العلــــم الــــشر8è أكçــــ= مـ َّ وحفــــظ القــــرآن الكــــر5م متأكـ َّ

ِ
ّ ٌ

ِ ِ
ّ ْ

حمھ هللا-ولذا qان ابن عبد ال= ،غ)=;م إن حفظـھ : لوال أقـو «: ل يقو-ر 
َ ْ

ِ
qٌلـھ فـرض، ولكـن ) القـرآن(َّ َّ ُ

م ع�Y من أحب أن ي�و عاملا: لأقو إن ذلك واجب ال
ً ن َّ َ ْ َ ز َّ.   

رأنھ يمكن 89 ضوء ذلك ، تخفيف القدر املقر حفظھ من القرآن الكر5م : ىث ير   ولذا ؛ فإن الباح
م Ãــ8 طــالب الــشعب النوعيــة ؛ إعمــاال ل0ــذه >ح�ــام مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــر مراعــاة ل�ـــوYىع
اســـات bســـالمية و اللغــــة  رلyـــسوا متخصـــص)ن 9ـــ8 العلــــوم الـــشرعية والعرfيـــة ، كطـــالب شــــعبSn الد

                                                
 ) .714( كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم ، ح رقم :  رواه البخاري - 4
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íعـــة  ر حيـــث يقـــر–العرfيـــة  اســـة > مـــا القـــرآن الكـــر5م qلـــھ 9ـــ8 ســـنوات الدvر عل  ولـــصعوfة حفـــظ –ر
م �¸مـسة أجـزاء مـن القـرآن الكـر5م 9ـq 8ـل عـام جـام×8 ، كمـا أن الغالـب فـيمن يحفظــو äنالكث)ـ= مـ
ا �عــد �متحـان ؛ ولــذا سـي�و ;ــذا مق<=حـا مــن مق<=حــات  ــم يºـسونھ غالبــÃناملقـر و5ن��ــو فيـھ ، أ ن ر

ر0ـــم ملقـــر القـــرآن الكـــر5م ، وســـيؤخذ بمـــا تـــصل إليـــھ نتـــائج تطبيـــق >داة عــالج أســـباب ضـــعف حفظ
  .ا�¸اصة بذلك 

م–تفـاوت الـ��ابة :    ولعـل مـا يؤ5ـد وج0ـة نظـر الباحـث ;ــذه ، ;ـوvضـوان هللا علـ  9ـ8 ا��فــظ ، -ر 
م مـن äان يحفظ جلھ ، ومq م منäة ، وإتقانا وتجو5دا ، وم=çانوا متفاوت)ن 89 ا��فظ قلة وكq فقد
ت)ن ، والـــثالث وا�¸مـــس  ة ، ومـــن يحفـــظ الـــسو م مـــن qـــان يحفـــظ الـــسوäـــان يحفـــظ �عـــضھ ، ومـــqر ر
ــا ال يºب�ــــ8 أن ال óـــشك فيــــھ ، أن القــــرآن الكــــر5م qـــان qلــــھ محفوظــــا عنــــد الكçــــ=ة  و>كçـــ= ، ولكــــن ممــ

م ، الSn تفيد التواتر املفيد للقطع واليق)ن؛ بحيث qان القرآن عند qل مجموع0م äدمحم (.  ) ال�اثرة م

اسة القرآن الكر5م   ص : أبو ش0بة    ) . 401راملدخل لد

  :قأسباب ضعف حفظ القرآن الكرIم وطر عالجDا 

اسة ا��الية ، تحديد العديد من >سباب  اسات السابقة ذات الصلة بالد ر     سبق عند عرض الد ر
اسـية رالSn أدت إ�z ضعف الطالب 89 حفظ مقر القرآن الكر5م 89 املراحـل والـصفوف و رالفـر الد ق

اســـات–اË¸تلفــة  ـــا نتــائج تلـــك الدvى ونحـــاو ;نــا تحديـــد >ســـباب >خـــر املؤديـــة -ر كمـــا توصـــلت إل ل
ا äذكرت م Snا >دبيات املتخصصة 89 القرآن الكر5م ؛ والäللضعف 89 حفظھ ، كما أبانت ع:  

ـــة الـــــصفحا -1 9ـــــ8 بدايــ وس Õيــــات  ـــــا مواضـــــع رvت ؤا��فــــظ مـــــن مـــــصاحف متعــــددة ، تختلـــــف ف
اي�اÃو . 

ســولھ  -2  �zـسيان ، ولـذا وجــھ املـوºــس¼ب 9ـ8 ســرعة الQفـظ ؛ ممـا ي�éلــة ل�ñعة املت رالقـراءة الـس̀ر
 �zعاD ـل بـھ : (  لعدم ذلك، قال�ñِال تحرك بھ لـسانك لت ِ ِ ِِ ِ

َ َ َْ ََ َْ َ ُ
ِ
ّ َ

ُإن علينـا جمعـھ وقرآنـھ ) 16( ُ ََّ ْ ُ َ ََ ْْ َ َ َ
ِ)17 (

ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنھ  َ َْ َُ َ َْ
ِ ِ
َّ َ َُ ْ

ُثم إن علينا بيانھ ) 18( ََّ َ َ َْ َ َ
ِ

َّ ُ
ة القيامة َّ) 19(    .) ر من سو

م ، الكQـشاف  -3äـ� ا��فـاظ واملقـرئ)ن املتقنـ)ن والتلقـي مـz8 النفس ، وعـدم الرجـوع إYعتماد ع�
ا ، حn¶ ال تث¼ت و�5و التوجيھ أجدى وأنفع äا 89 حيù5ن>خطاء وتصو. 

ات والعطالت الرسمية نال�او 89 مراجعة ما تم حفظھ ، وخاصة 89  -4  .ز>جا

 تأجيل مراجعة ا��فظ ، قد يؤدي إ�z تراكم Õيات ومـن ثـم الرغبـة 9ـ8 سـرعة حفظ0ـا ، و;ـذا  -5
ه يؤدي إ�z ضعف ا��فظ وسرعة الºسيان   .ربدو

 .قلة قراءة Õيات ا�Ëفوظة 89 الصالة ، وfخاصة 89 الصالة ا��0ر5ة  -6

ن�عتماد ع�Y ا��فظ النظر لآليات ، دو ك -7 تاب�ا سـواء بالرسـم العثمـا�ي أو بالرسـم bمالªـي ي
 ال��يح  

ا  -8Ãسيا� .عدم معرفة املع·¶ bجما8z العام لآليات ؛ مما óساعد ع�Y سرعة 

ات عند ا��فظ  -9åشاQيات املÕ عدم العناية بتحديد. 

10-  ، يعــدم الQـــ�¹يع عYـــ8 ا��فـــظ واملراجعـــة، عــن طر5ـــق املـــسابقات والتحف)ـــ� املـــادي واملعنـــو
ات الرسمية وfخا   .)39ه ، ص 1425ع8Y مو¾�¶  ، . (زصة 89 >جا
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Xس مقر حفظ القرآن الكرIم UV الشعب النوعية ب*لية ال��بية  رالواقع اZ>اUY لتد ر
7ر     :زجامعة [

`س مقــــر حفــــظ القــــرآن الكــــر5م  ر     فــــضل الباحــــث أن يقــــدم توصــــيفا محــــددا للواقــــع ا��ــــا8z لتــــد ر
;ــرللـشعب النوعيــة ب�ليــة ال<=بيــة جا  - �عــد ذكــر أســباب الـضعف 9ــ8 حفــظ القــرآن الكــر5م-زمعـة >

نحيث إن ;ذا التوصيف óش)= إ�z �عض >سباب أو العوامل الSn قد ت�و س¼با من أسباب ضعف 
;ــر لــھ ، وفيمـا يYــ8 عـرض لــذلك الواقــع  زحفـظ طــالب تلـك الــشعب النوعيــة ب�ليـة ال<=بيــة جامعـة >

 8zالنحو التا �Y5ع   :  

`س مقــر حفــظ القــرآن الكــر5م ، ل�ــل شــعبة أنـھ ال توجــد  -1 رأ;ــداف Dعليميــة محــددة لتــد ر
اسية مـن  رمن الشعب النوعية بال�لية ، كما ال توجد أيضا أ;داف Dعليمية ل�ل فرقة د

íعة لتلك الشعب  اسية > رالفر الد ر ا ، مع , قäل فرقة مqل شعبة وq ناسب مع طبيعةQت
ّوتدعم سلوك الطالب , قة والوسيلة املناسبةأن >;داف Dساعد املعلم 89 اختيار الطر5

`س �عامـــة  روتحفـــزه نحـــو الـــتعلم ؛ ولـــذا فقـــد دعـــا املتخصـــصو 9ـــ8 املنـــاJa وطـــر التـــد ق ن
 JKة تحديد;ا 9ـ8 بدايـة املـن `س العلوم الشرعية بخاصة، إ�z ضر رواملتخصصو 89 تد ور ن

،  حـدد أ;ـد راف املقـر 9ـ8 ر، بيد أن الباحـث يـود التن¼يـھ عYـ� أن التوصـيف ا��ـا8z للمقـر
اسات bسالمية والعرfية 89 ثالثة  اسية بال�لية عدا شعبSn الد رqل فرقة من الفر الد ر ق

 8ìل فرقة، وq 89 ـ� كـذا حـسب مـا ;ـو –حفـظ >جـزاء مـن كـذا : رأ;داف تتكر بنص0اzإ 
قـــم   8zرمحــدد با��ـــدو التــا ى�Ëتــو القـــرآن الكــر5م ، وإتقـــان تــالوة تلـــك >جــزاء مـــن )  2(ل

ة  القرآن  ة من السو املقر رالكر5م ، وذكر موضع Õيات من qل سو ر   .ر

اســية لتلــك الــشعب عYــ�  -2 `ع0ــا عYــ� الفــر الد رأنــھ يــتم اختيــار Õيــات والــسو القرآنيــة، وتو ق ز ر
نأســاس ترتyــب الــسو 9ــ8 املــ��ف ، دو مراعــاة أن تختــار عYــ� أســاس أ;ــداف تــم تحديــد;ا  ر

ا وå سقة مع0ا ومرتبطةQمحققة ل0ا ، وتتفق مع طبيعـة تلـك الـشعبة نمسبقا ؛ بحيث ت�و م
ا å اسية  .    روالفرقة الد

`س القـــرآن الكــــر5م عYـــ� جانـــب ا��فـــظ فقــــط ، و;ـــو مـــا óعــــد  -3 رأنـــھ يـــتم �قتـــصار 9ــــ8 تـــد
`ــسھ  ا شــديدا 9ــ8 تد رقــصو أي الباحــث–ر `س القــرآن الكـــر5م -ر 9ــ8  ر نظــرا ألن  طبيعــة تــد

`ــسھ تــالوة ؛  ة تد رحفظــا ، Dــستلزم بالــضر  أن عمليــة ا��فــظ ، إحــدى عمليــات وذلــك( ور
ــا الطالــب بمحــاوالت عــدة ، و5بــذل ج0ــدا كب)ــ=ا حnــ¶ يــصل إzـــ� vالعقــل العليــا ، و5قــوم ف
ا عامل ��ة التالوة ، فسوف يتحقق vيات املطلوب حفظ0ا ، فإذا توفر فÕ استظ0ار

5ان ل�éفظ ;ما  س0ولة عملية ا��فظ ، و�ـ�ة ا��فـظ وسـالمتھ : ورأمران م0مان وضر
. ( ن >خطــاء ، ممــا يرفــع مــن تحــصيل0م 9ــ8 الــتالوة وا��فــظ ، و5حقــق ال0ــدف املºــشود مــ

ا�ـــي ف0ـــد  `س >ح�ـــام التجو5ديـــة )   188م ، ص 2019: واملر ر، و;ـــو مـــا يتطلـــب �;تمـــام بتـــد
مـــة للـــتالوة وا��فـــظ الـــ��يح ؛ حيـــث إن عـــدم الـــتالوة الـــ��يحة املراعيـــة ألح�ـــام  زالال

ســـوب �عـــض الطـــالب 9ـــ8 �متحـــان الـــشفو 9ـــ8 مقـــر نالتجو5ـــد، قـــد ت�ـــو مـــن أســـبا رب  ي ر
ـــم شــــفو5ا فيــــھ ، كمــــا أن طبيعــــة  م عنــــد �عــــض املمتحنــــ)ن ل0ـvحفــــظ القــــرآن الكــــر5م علــــ
ا��فــظ ، تتطلــب 9ــ8 ذات الوقــت بيــان معــا�ي �عــض مفــردات Õيــات القرآنيــة الكر5مــة ، 

                                                
 ينظر توصيف المقرر بقسم الدراسات اإلسالمية بالكلية وبوحدة الجودة بالكلية ؛ حيث يتف>ق ه>ذا الواق>ع م>ع - 5

  .التوصيف لهذا المقرر 
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حفظ0ا والعمل وإعطاء تفس)= إجما8z ل0ا ، مما óساعد �ش�ل كب)= الطالب ، ع�Y تyس)= 
ــا واســتºباط أ;ــم مـــا ترشــد إليــھ مـــن أح�ــام وأخــالق وقــيم å ... وغ)=;ـــا ، و;ــو مــا ال حـــظ

`س القــــرآن الكــــر5م تــــالوة وحفظـــــا للنــــصوص القرآنيــــة الكر5مـــــة  ـــوافره 9ــــ8 تـــــد رالباحــــث تـ
اسـية بمـادة ال<=بيـة الديºيــة  ة عYـ� أبنائنـا الطـالب 9ـq 8افــة الـصفوف واملراحـل الد راملقـر ر

أيــھ–التعليم العـام ، و;ــو مــا óعـد مــن جوانــب القـوة bسـالمية بــ `س القــرآن -ر 9ــ8  ر 9ـ8 تــد
ــــا å ــا ــا أو أكçــــ= مــــن مق<ــــ=ح لعــــالج –الكــــر5م تــــالوة وحفظــ ــا8z يمكــــن أن ي�ــــو مق<=حــ ن وfالتــ

 .أسباب الضعف املتصلة بذلك 

ا¾�S بال�ليـة ؛ حيـث الحـظ  -4 رعدم تفعيل محاضرات القرآن الكر5م ا�Ëددة با��دو الد ل
;ا ، الباحــــــث و `ــــــس0ا أو الطــــــالب بحــــــضو رجود;ــــــا با��ــــــدو وعــــــدم حــــــضو القــــــائم بتد رر ل

`س0ا ،  `س لتد روfالتا8z ال توجد طر تد ر   كمـا ال توجـد وسـائل Dعليميـة وال أ�ـشطة وال 6ق
رت�ليفات ل0ا ؛ حيث óعتمد وجود تلك العناصر أو امل�ونات ملقر القرآن الكر5م 89 املقام 

لكـــر5م ، و;ـــو مــا ال يـــتم 9ـــ8 الواقــع الفعYـــ8 ؛ حيـــث ل>و عYــ8 تفعيـــل محاضـــرات القــرآن ا
 و;ـو نـادر – عYـ� أنفـس0م ، وقـد óـستع)ن �عـض0م بمقـرئ)ن - 9ـ8 الغالـب–óعتمد الطـالب 

 أو ببعض الوسائل التعليمية؛ qاألشرطة أو ال=امج امل�æلة لكبار القراء؛ qالشيخ -جدا
 .يا��صر وغ)=ه ؛ 89 برامج املوfايل ونحو;ا 

جات فيھ اقتصار تقو5م  -5 `ع الد ا¾�S ؛ حيث يتم تو رالطالب ع�Y امتحان آخر العام الد زر
جة 89 �متحان التحر5ر ، و) 50(بواقع  يد جة 89 �متحان الـشفو ، وال يوجـد ) 50(ر يد ر

 �Y�¹ع الطالب عó أو 89 منتصفھ ، مما S�¾ا ات فصلية أثناء العام الد رتقو5م أو اختبا ر
اية العام Ã ¶nفي<=اكم عليھ املطلوب حفظھ ، فيحاو رتأجيل حفظ املقر ح ، S�¾ا لالد ر

 .bسراع 89 ا��فظ ، مما يQس¼ب 89 سرعة الºسيان، وfالتا8z الرسوب فيھ 

اسـية  -6  كغ)ـ=;م مـن –ري�لف طالب الشعب النوعية بحفـظ خمـسة أجـزاء 9ـq 8ـل فرقـة د
اسات bسالمية واللغة العرfية  رالشعب >خر بال�لية عدا شعبSn الد لجـدو  وفيما –ى

 .يوÔ« ذلك 

  )2(لجدو 

;ر ز>جزاء القرآنية املقر حفظ0ا ع�Y طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >   ر

رأو محتو املقر كما نص عليھ التوصيف (   )ى

  ر>جزاء املقر حفظ0ا ع�Y طالب qل فرقة   الفرقة

�zة >حقــاف   >و رمــن أو ســو ة النــاس –ل ايــة ســوÃ ¶ــnــشمل خمــسة . ر وحDأجــزاء، و
ـــ� ،  ) 30 ، و29 ، و 28 ، و27، و 26: وìــــــ8 جــــــزء   روالوافــــــدو العــــــرب يقــــــر عYـــ ن

ـــزءا  ) 30( ، و  ) 29: ( جــــزئ)ن، و;مــــا  م جــvر، والوافــــدو غ)ـــــ= العــــرب يقــــر علــــ ن
   ) .30: ( واحدا ، و ;و ا��زء 

                                                
الباحث إلى أن التوصيف حدد أساليب التعليم والتعلم للقرآن الكريم في كل فرقة دراسية بالكلية يتمث>ل  يشير - 6

استخدام ( ، وأنها بالنسبة لذوي القدرات المحدودة تتمثل في ) تكليف الطالب بالقراءة والحفظ في المنزل ( في 
 ) .الساعات المكتبية لمساعدة ذوي القدرات المحدودة 
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َوال تجادلوا أ;ل الكتاب إال بـالì Snـ8(من قولھ Dعا�z   الثانية ِ ِ
َّ َّ

ِ ِ ِ
َ

ِ ِ
ْ ُ ََ ْ َ َ ُ ُ أحـسنَ َ ْ َ

مـن  ) Õ)46يـة  .. 
ة العنكبـــوت  ة ا��اثيـــة ، وDـــشمل خمـــسة أجـــزاء، وìـــ8 –رســـو ر وحnـــ¶ آخـــر ســـو

م جزئ)ن، و;ما  .25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21: جزء vر والوافدو العرب يقر عل : ( ن
م جزءا واحدا، و;و ا��زء  ) . 28(،  ) 27vروالوافدو العرب يقر عل    ) .29: ( ن

ُتر الشمس إذا طلعت تزاوو: ( Dعا�z من قولھ   الثالثة رَ َ َ َّ َْ َ َ َ َ
ِ

َ ْ ى ة الك0ف ) 17... (  َ  –رمن سو
ة العنكبوت ، وDشمل خمسة أجزاء، و8ì جزء   18 ، 17 ، 16: روحn¶ آخر سو

ـــــا  .20 ، 19،  م جـــــــزئ)ن، و;مــvــــرب يقـــــــر علـــــــ ــــدو العـــ ر والوافـــ ،  ) 26(،  ) 25: ( ن
م جزءا واحدا،vروالوافدو غ)= العرب يقر عل    ) .28: (  و;و ا��زء ن

ُإنمـا الـس¼يل عYـ� الـذين óـستأذنونك و;ـم أغنيـاء: (من قولھ Dعا�z   الرا�عة ْ َّ ََ ِْ ِ ِ
ْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ََّ َ َّ َ َ ُ

ِ مـن  ) 93 ...( ِ
ة التوfة  اية قولھ Dعـا�z –رسوÃ ¶nِاتـل مـا أو�ـ8 إليـك مـن الكتـاب وأقـم : (   وح ِ ِ ِ

َ َُ
ِ

َ ْ ََ
ِ

َ ْ َ
ِ

َ ُ ْ

الــصالة إن الــصالة ت
َ َ ََ ََّ ََّّ

َنÂــ¶ عــن الفحــشاء واملنكــر ولــذكر ا� أكــ= وا� óعلــم مـــا ِ ُْ َ َ ُ ََّ ََّ َ َُ ْ ْ ََ
ِ ُِ َ ْ

ِ
ْ َ ُْ ْ

ِ
َ ْ َ َ

ِ
َنتـصنعو  ُ َْ ة العنكبــوت ، ) 45(َ ، 11: وDـشمل خمــسة أجـزاء، وìــ8 جــزء رمــن سـو

م جـزئ)ن، و;مـا  .15 ، 14 ، 13 ، 12vر والوافدو العرب يقر عل  24(،  ) 23: (ن
م جزءا واحدا، و;و ا��زء ن، والوافدو غ)= العرب ي) v27: ( رقر عل. (   

  : العوامل املbسرة أو املعينة ع`_ حفظ القرآن الكرIم 

اسات السابقة و>دبيات املتخصصة  اسة ا��الية –ر        حددت الد د معظم0ا 89 الد ر الوا  عددا - ر
ــــا 9ـــ8 بنــــاء رمـــن >مــــو والعوامـــل املــــساعدة عYـــ� تyــــس)= حفـــظ القــــرآن الكـــر5م ، يمكــــن �ســـتفäادة م

راسQبانة مق<=حات عالج ضعف حفظ الطالب ملقر القرآن الكر5م ، وفيما ي8Y عـرض ل0ـا بإيجـاز 9ـ8 
  : النقاط التالية 

 حفـظ 9ـ8 ن ؛ بتوجيـھ الطالـب إzـ� أن ي�ـو مقـصده �إخـالص النيـة وإصـالح القـصد � -1
 بجنتـھ زوالفـو -D �zعـا– هللا مـن >جـر واملثوfـة ، طلـب وDعليمـھ الكـر5م وDعلمـھ القـرآن

�Yسمعة  أو ر5اء وحفظ قرأ ثواب ملن وال أجر فال مرضاتھ، لوا��صو ع . 

تفـاع الكر5م، القرآن حفظ 89 الذاتية تقو5ة الدافع ل�éفظ ، وال0مة العالية والرغبة -2  روا
ح املعنو5ة  الـذاDي أن يـصاحب الـدافع بـد وال ،الكـر5م القـرآن  أساس ��فـظ وال0مة والر

 -كتاب هللا 89 النظر من ي�ل قص)=ة، وال مدة �عد تف<= ال حn¶ صادقة 5مةوعز ;مة عالية
�zعاDشبع وال -  سبحانھ وó فزات النبو5ة لذلك حديث  من�Ëعبد هللا بن : تالوتھ ، ومن ا

ســــو هللا :  قــــال - � –مــــسعود  لقـــــال  مـــــن قــــرأ حرفــــا مـــــن كتــــاب هللا فلـــــھ بــــھ حـــــسنة، : ( ر
ٌ ً

ِ ِ
ِوا��ـــسنة �عـــشر أ

ُ
ُلمثال0ـــا ال أقـــو ْحــــرف ولكـــن ) الــــم: (ِ ٌ

ألـــف(
ٌ

حـــرف و) 
ٌ

حـــرف و) ٌالم(
ٌ

) ٌمــــيم(
حرف 

ٌ
. (..7.   

والQـشو`ش  الـشواغل عـن وíعيـدا �ـشيطا ا��ـافظ qـان ف�لمـا: اختيـار الوقـت املناسـب  -3
 ا��فـظ ، أثنـاء لا�¸مـو ودرء و�نQبـاه ال<=ك)ـ� مـن ذلـك زاد qلمـا يقـرأ، ملـا تـام وعYـ� وèـ8

ات >سـبوعية،و> العطلـة qأيـام `ـع فوائـد أ;ـم ومـن زجـا  الºـشاط  تجديـد :الوقـت زتو

                                                
َأبواب فضائل القرآن عن رسول هللا صلى � عليه وس>لم  الترمذي ، كتاب رواه- 7 َّ َّ ْ ََ َ ِ َِ ِ َِ ِ ُْ َْ َ ِ َ َُ ُ َّْ َ ْ  ، ب>اب ف>يمن ق>رأ حرف>ا م>ن َُ

 صحيح: وقال األلباني ( 2910القرآن ماله من أجر،  رقم 
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`عا ل، وfالتا8z فع�Y ا��افظ أن يحاو وامللل، ال�لل ودفع وال0مة، عا تو ًتنظيم وقتھ مو ز  ز
ار  ساعات الليل ع�Y ًحسناäوال. 

قلـيال وال ًكث)ـ=ا، ني�ـو ال  ؛ الـذيلا��فـظ اليـومي املـنظم  واملعتـد -4
ً

 فـذلك ا��ـافظ ، عYـ� 
5ة  عYـ� óعـ)ن وذلك منقطع ، كث)= من خ)= دائم وقليل املنقطع، ا��فظ من خ)= راسـتمرا

 .التواصل  89 والرغبة امللل، وعدم وس0ولتھ، ا��فظ،

ة حnـ¶ يـرfط أول0ــا بآخر;ـا  -5 رعـدم تجـاو سـو ة حفـظ تمـام �عـد: ز القــرآن  رسـو مـن رسـو
ة أخر إ�z يºتقل أن ل�éافظ يºب�8 ال الكر5م،  ىسو تماما حفظ0ا مامإت �عد إال ر

ً
fط ،   رو

ا لسانھ ييجر وأن ، بآخر;ا أول0اå سر، و �س0ولةó يات، تذكر 89 وكد فكر عناء نودوÕ 
 املعا�ي متا�عة عن ذ;نھ شQت لو حq ، ¶nاملاء ا��فظ ني�و أن  و5جب ، القراءة ومتا�عة
أحيانا،

ً
 .حفظھ  من óس<=سل فإنھ 

سم واحد للم��ف وترك)� ال -6  �Yافظة ع�Ëسان: نظر فيھ را�b بـالنظر  كمـا يحفـظ ألن
 الذ;ن 89 امل��ف 89 ومواضع0ا Õيات رصو تنطبق ؛ حيث بالسمع يحفظ أيضا  فإنھ

 حفظ أو منھ، يحفظ الذي م��فھ ا��افظ َّغ)= فإذا امل��ف، 89 والنظر القراءة مع
ا��فـظ ،  يQـشQت و5ـصعب عليـھ حفظـھ Õيـات ؛ فـإن مواضـع متغ)ـ=ة شn¶ مصاحف من

عينـھ ا��ـافظ، ذ;ـن 9ـ8 الـصفحة أنـھ óـساعد عYـ� طبـع كمـا  Õيـات الnـS رتـصو عYـ� ̀و
ا، وسـرعة حفظ0ـا،ïـسمع ف0ـو اسـتدعاó يـات، ;يئـة أمامـھ يـضع ولكنـھ حفظـھ، مـنÕ 

اي�ا الصفحات وfدايةÃو .  

7-  �Yعتمد عó ئت��يح النطق والقراءة ، وذلك بالسماع من قار مجيد وحافظ متقن ، وال
اءة القــرآن الكـر5م وتجو5ــده ، م0مــا qــان متمكنـا مــن اللغــة العرfيــة ؛ حيــث ال نفـسھ 9ــ8 قــر

ـــو   - عليـــــھ الـــــسالم-عـــــن ج=يـــــل�ليؤخـــــذ القـــــرآن الكـــــر5م إال بـــــالتلقي ؛ فقـــــد أخـــــذه الرســ
مـضان ، وعرضـھ مـرت)ن 9ـ8 العـام الـذي تـو89  رشفا;ة ، وqان óعرضھ عليھ qل عام مـرة 9ـ8 

  . ، وأخذتھ >جيال �عد;م كذلك شفا;ة �لفيھ ، وأخذه ال��ابة شفا;ة عن الرسو 

Õيات بحسب املع·¶ bجما8z ل0ا ؛  تقطيع óع·S تقسيم النص القرآ�ي إ�z وحدات ؛ و;ذا -8
ا qل بحيث يتضمنäبع خالل0ا من يمكن معينة ، فكرة أو مع·¶ معينا مقطع مQاملع·¶ ؛  ت

 إال - Dعا�z - من عباد هللا  89 صدر عبد - Dعا�z - يمكن أن óستقيم حفظ كتاب هللا حيث ال
ـــة مقاصــــده، ـــھ ؛عمــــال بقولــــھ Dعــــا�z  بف0مــــھ وتــــدبره، ومعرفـ ن : (وحــــسن تالوتــ َأفــــال يتـــــدبر وَ ُ َّ َ َ َ َ َ

َالقـــرآن أم عYـــ� قلـــوب أقفال0ـــا  ُْ َْ َ ُْ َُ َ
ٍ

ُ َ َ ْ َ
)24 ( ، SÀاســـة أبـــان  أن: ه1429رولقـــد أوÔـــ�ت نتـــائج د

الـصف  طـالب لـدى الكـر5م نالقرآ حفظ إتقان ع�Y إيجابا يؤثر bجما8z التفس)= معرفة
�Yر أن يف0ـم حفظھ عند;م أثر بقاء ل>و املتوسط ، كما يؤثر ع ي ؛ لذا فـإن مـن الـضر و

الطالب القرآن الكر5م ح)ن يحفظونھ ، ألن ف0م املع·¶ أساس من أسس التعلم ، وعامل 
ـــا يــــــتعلم  ــــذكر والــــــسيطرة عYــــــ� مـــ ـــل التــ ـــم مــــــن عوامـــ              م ،2003يالــــــدليSÀ والــــــشمر ، . ( م0ـــ

 ).76ص 

9-  S·ب�8: التكرار مع التغºمـع التكـرار ني�و أن ي ،Sأوال، وليث¼ـت الـسآمة لـدفع وذلـك التغ·ـ 
 و`عـود ا��فـظ ، عYـ� óـساعد الـسمع إzـ� محبـب بإيقـاع التغ·ـS أن  وذلـك ،ثانيـا ا��فـظ
أسـا ا�¸طـأ فتتعـرف بـذلك عYـ� معينـة �غمـة عYـ� اللـسان

ً
ن يختـل عنـدما ر  القـراءة زو

 النغمـة وأن ا�¸طـأ، عنـد يطاوعـھ ال لـسانھ أن ئالقـار فyـشعر لآليـة، تـادةاملع والنغمـة
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َ أíـي ;ر5ــرة قـال فعـن التــذكر، فيعـاود اختلـت َ َ َ َْ ُ
ِ
َ

سـو ا� صــ�Y ا� عليـھ وســلم :  َقــال  َّ ََّ ْ َ َُ ُِ ِ
َ َ ُ َّ َّ ل َر َ ) :

ِلyس منا من لم يتغن بالقرآن
ْ ُ َْ َ َ

ِ
َّ َ َ َْ ْ َّْ

ِ َ [.8 

ات وfخاصــــة امل -10åــــشاQــــ8 العنايــــة باملYــــا عå ــــساعد �;تمــــامó ات 9ــــ8 اللفــــظ ؛ حيــــثåــــشاQ
 .ا��فظ ا��يد املتقن ، و5مكن �ستعانة 89 ذلك باملؤلفات الSn ا;تمت بذلك 

ولذا نجد أن معلSÀ القرآن , وذلك بمراعاة الس)= من الس0ل إ�z الصعب: مراعاة التدرج  -11
ـــيظ التالميــــذ قــــصار الــــسو أوال ن دائمــــا 9ــــ8 تحفـ الكــــر5م يبــــدؤ
ً

ر و
ً

ــ,  ة بــ رل حnــــ¶ 9ــــD 8علــــم م0ــــا
جو مــن قــصار الــسو إzــ� طوال0ــا ، وأو مــن دعــا لالنتقــال مــن الــس0ل إzــ�  لالــتالوة؛ يتــد رن ر

 النTـq Sـان ؛ حيـث) ;ــ403-;ــ 324(;ـو bمـام القا�ـ��S , الصعب 89 حفـظ القـرآن الكـر5م
 عYـ� يحـرص qـان كمـا للقرآن الكـر5م ، ال��يحة القراءة املسلم)ن Dعليم ع�Y يحرص�

ي فقـد العلـم، مـع العمـل Dعلـيم0م  : - وسـلم عليـھ هللا صـ�Y- النTـS أن مـسعود ابـن عـن ور
م qـانïـا فـال آيـات العـشر يقـر; ـا مـا يتعلمـوا حnـ¶ أخـر عـشر إzـ� زيتجاوvالعمـل، مـن ف 

 .جميعا  والعمل القرآن فيعلمنا

ات التجو5ــد -12 ــا  : راســتخدام التقنيــات التعليميــة 9ــ8 تنميــة م0ــاå املــواد جميــع: و5قــصد 
qالتطبيقات األج0زةq Snستخدم0ا الó ،املعلم واملتعلم ،  داخـل أqـان سواء ىلنقل  ا�Ëتو

ـــدف تحقيـــق الـــتعلم وfلـــوغ أ;دافـــھå ، جـــھ  الطرائـــق  وأقـــل ، بأســـرع رالفـــصل أم خا
س الوسائل التعليمية الت�اليف، ا 89 املداvيطلق عل Snروال ) .¶��yه ، 1434الفيفي  ،  ع

اســات الــسابقة الnــS اســتخدم�ا عYــ8 فاعلي�ــا ولقــد دلــت نتــائج ال  ، 8ص  رعديــد مــن الد
اسـة  ـا دäموعة التجر5¼ية يرجـع السـتخدم0ا، وم�Ëجود فر دالة إحصائيا لصا�« ا رو ق ( و

  ) .  م 2004يوسف مطر  

اسة    :ربناء  أداdي الد

اسة ا��الية ؛ ا >داة املناسبة؛ لتحقيق أ;داف الدÃبانة ل�وQحيث أعـد ر   استخدم الباحث �س 
ســـوب طـــالب الـــشعب النوعيـــة : لـــذلك اســـQبانت)ن ، ;ـــدفت أول0مـــا إzـــ�  رDعـــرف أســـباب تزايـــد �ـــسب 

 �zما إاق<=اح عالج تزايد : حفظ القرآن الكر5م من وج0ة نظر املتخصص)ن والطالب، و;دفت ثاني�
 مـــن �ــسب الرســـوب الـــسابقة مـــن وج0ـــة نظـــر املتخصــص)ن والطـــالب ، وقـــد أمكـــن للباحـــث بناء;مـــا

ــــل : الل خـــــ ــــسابقة الnــــــS ا;تمــــــت بQنــــــاو تلـــــك >ســــــباب 9ــــــ8 املراحــ اســــــات الـ لمراجعــــــة >دبيــــــات والد ر
اسية اË¸تلفة ، والSn عنyت أيضا بمق<=حات عالج تلك >سباب ، كما تم �ستفادة  روالصفوف الد
اســـة ا��اليــة ، والــذي ع·ـــS بQنــاو طبيعــة حفـــظ القــرآن الكــر5م ، وأســـباب  لمــن bطــار النظــر للد ري

عف حفـــظ الطـــالب فيـــھ ، والعوامـــل املyــــسرة ل�éفـــظ ، والعوامـــل املـــساعدة عYـــ8 عـــالج أســــباب ضـــ
اسـات الـسابقة أيـضا ؛ ومـا  رالضعف فيھ ، والnـS تـم اسـتمداد;ا مـن >دبيـات املتخصـصة ومـن الد
اء �عض >فراد من مجتمع  رتم التوصل إليھ من استطال8è الرأي اللذين تم من خالل0ما استطالع آ

اسـ ;ـر، وíعــض طــالب الــشعب النوعيــة ؛ رالد `س ب�ليــة ال<=بيــة جامعــة > زة مــن أعــضاء ;يئــة التـد ر
  .رملعرفة  أسباب الضعف 89 حفظ مقر القرآن الكر5م ، ومعرفة مق<=حات عالج تلك >سباب 

  

                                                
، �تاب التوحید، - 8 �اب قول هللا وأ4سروا قولكم ، ح رقم � رواه البخار َ6973.   
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  )3: (لجدو 

ائية السQبانة أسباب الضعف 89 حفظ مقر القرآن الكر5م ، واسQبانة مق<=حات عالäة ال رالصو ج ر
  تلك >سباب 

مجاالت اسQبانة أسباب 
  مجال: الضعف 

  العدد
الºسبة 
  املئو5ة

مجاالت اسQبانة مق<=حات عالج أسباب 
  مجال: الضعف 

الºسبة   العدد
  املئو5ة

أسباب الضعف : ل>و
  ا�¸اصة بالطالب

28  94, 32  
مق<=حات عالج أسباب ضعف : ل>و 

  الطالب
25  6 0 ,39  

أسباب الضعف :الثا�ي 
  ¸اصة باأل;دافا�

4  70,4  
مق<=حات عالج أسباب الضعف :الثا�ي

  ا�¸اصة باأل;داف
5  81 , 7  

أسباب الضعف : الثالث
  يا�¸اصة با�Ëتو

8  41 ,9  
مق<=حات عالج أسباب الضعف : الثالث

  .يا�¸اصة با�Ëتو 
7  94 ,10  

الرا�ع أسباب الضعف 
`س را�¸اصة بطر التد   ق

8  41 ,9  
اب الضعف مق<=حات عالج أسب: الرا�ع 

`س  را�¸اصة بطر التد   .ق
5  81 , 7  

أسباب الضعف : ا�¸امس
ا�¸اصة بالوسائل و>�شطة 

  التعليمية
5  88 ,5  

مق<=حات عالج أسباب الضعف : ا�¸امس 
  ا�¸اصة بالوسائل و>�شطة التعليمية

11  19 ,17  

أسباب الضعف : السادس 
  ا�¸اصة بالتقو5م

5  88 ,5  
الضعف مق<=حات عالج أسباب : السادس

  ا�¸اصة بالتقو5م
11  19 ,17  

  %100  64    %100  58  ا�Ëموع

اسة   مـنمجموعة  ع�Y �عرض0ما  من صدق �سQبانت)ن ؛ التحققأمكن للباحث: رصدق أداDي الد
اسـات bسـالمية �عامـة ، واملتخصـص)ن 9ـ8  9ـ8 املتخصـص)ن ا�Ëكمـ)ن رمجـال العلـوم الـشرعية والد

اســات bســـال `س الد رمنــاJa وطـــر تـــد ر محكمـــا ؛ ) 14: ( مية واللغـــة العرfيـــة ؛ والــذين بلـــغ عـــدد;م ق
م حو ïا اسة ولتعرف آ لوذلك ��مع البيانات من عينة الد ر اسة ؛ : ر رمناسب�ما لتحقيق أ;داف الد

تباط0ـــــا با�Ëـــــال املتـــــضمنة بـــــھ ، أو إجـــــراء أي Dعـــــديالت  ضـــــوح0ا ، وا ــــا و ا|مـ َّوســـــالمة صـــــياغة عبا ر ور
ـــا تحتـــاج لـــذلك ، ونºبـــھ إzـــ8 أن قـــد اتفـــق معظـــم ا�Ëكمـــ)ن عYـــ8 با��ـــذف أو bضـــافة أو غ)=;ـــاÃ و ير

اسة ومناسب�ما ملا أعدتا لھ ، غ)=  وفقرات الفقرات، �عض حذف رأى �عض0م أن رصدق أداDي الد
  . ، و;كذا أصبحت �سQبانتان جا;زت)ن للتطبيق  Dعديل0ا تم ىأخر

اسـة  الرسـوب 9ــ8 حفـظ القــرآن الكــر5م ، للتحقــق مـن ثبــات اسـQبانة أســباب  :رثبـات أداdــي الد
¢الباحــث بتطبيق0مــا إلك<=ونيــا عYــ� عينــة اســتطالعية واســQبانة مق<=حــات عــالج تلــك >ســباب ، قــام 

اســة ، بلـغ عـدد;ا  `س والطـالب ب�ليــة ال<=بيـة جامعــة ) 35: (رمـن مجتمـع الد رمــن أعـضاء ;يئــة التـد
;ــر بالقـــا;رة ، ثــم اســـتخدم  تبـــاط ز> ات qـــل  »نبـــاخوألفــا كر«: رمعامــل ا ر��ــساب معامـــل ثبــات عبـــا

ما، وثبات مجاال|ا الستة ؛ ;ذا وقد بلغ معامل ثباتäبانة مQنباخ«: اس السQبانة أسباب » وألفا كر
؛  0.995، 0.788، 0.991: ( ، كمــــا بلغـــت 9ــــ8 مجاال|ــــا الـــستة عYــــ� ال<=تyــــب)0.989: (الـــضعف ك�ــــل 

 9ـ8 �سـQبانت)ن، معامـل ثبـات مرتفعـة تجعلنـا ، وجميع تلك ;ذه املعـامالت) 0.965، 0.980؛ 0.964
  ) . ، ص 2010.  عامر قندلي�8(. نطم�ن لثبات �سQبانت)ن وصالحي�ما لقياس ما أعد لقياسھ 
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اسة  ائية ، وíعـد :  رإجراءات تطبيق أداDي الدäما ال| اسة 89 صو ر�عد �ن�اء من إعداد أداDي الد ر
  :ي8Y التأكد من صدق0ما وثبا|ما ، تم ما 

اسة  اسة ، الD Snعطي استºتاجا عن  :راختيار عينة الد رالعينة 8ì جزء من مجتمع البحث والد
ط معينة؛ لتمثيل ا�Ëتمع >ص8Y للبحث  ;ا الباحث وفق شر وخصائص  يختا   2011دمحم  ع8Y ، . ( ر

  ) 285م ، ص 

Xس  اســة مــن أعــضاء 7يئــة التــد راختيــار عينــة الد اســة:ر  مــن أعــضاء ر تــم اختيــار عينــة الد
;ــــر بالقــــا;رة بالطر5قــــة القــــصدية ، مــــن املتخصــــص)ن بقــــسم  ـــة > ـــة جامعـ `س ب�ليــــات ال<=بيـ زالتــــد ر
;ـــر بالقـــا;رة ، ومــــن املتخصـــص)ن 9ــــ8 منـــاJa وطــــر  اســـات bســـالمية ب�ليــــة ال<=بيـــة جامعــــة > قالد ز ر

ـــة العرfيـــــة  ــــات bســــــالمية واللغــ اسـ `س الد رتـــــد ا¾ـــــ�S ا��ـــــام×8 ر ـــم 2022/ م2021رللعــــــام الد ن ، ممـــ
ابط �سQبانت)ن ع�Y نماذج جوجل والذين بلغ عدد;م   �Yس  ) 35: ( راستجابوا ع`   .رعضو ;يئة تد

اسة من الطالب  اسة بالطر5قـة القـصدية   :راختيار عينة الد مـن طـالب رتم اختيار عينة الد
اسية التالية  ليـة ال<=بيـة ، مـن الـشعب النوعيـة ب�)  الرا�عـة– الثالثـة - الثانية–>و�z : (رالفرقة الد

ا¾�S ا��ام×8  ;ر للعام الد رجامعة >   .طالبا ) 133: (م  ، وقد بلغ عدد;م 2022/ م2021ز

ــU أفـــراد العينـــة مـــن الطـــالب  ̀ـ اســـة ع اســـة عYـــ� :رتطبيـــق أداdـــي الد ر تـــم تطبيـــق أداDـــي الد
ة ، تطبيقا الك<=ونيا باستخدام نماذج برنامج جوجل، �عد أن قابل0م الباحث بال �لية رالعينة اË¸تا

 ، SÀما لغرض البحث العلÃبانت)ن ب�ل حر5ة ، وأQات �س م ع�Y عبا�أ ر، وأوÔ« ل0م أ;مية إبداء  ر
ات  ة �ســـتجابة عYـــ� qـــل عبـــا 0م عYـــ� ضـــرùروأن ل0ـــم ا��ر5ـــة 9ـــ8 كتابـــة �ســـم أو عـــدم كتابتـــھ ، ونـــ ور

ا ة ملء البيانات >ولية املتعلقة بالفرقـة الد م ضرäبانت)ن ، وطلب مQر�س م ورäسـية ، كمـا طلـب مـ
م، وíعد �ن�اء من اسـتجاب�م ÃعاوD حسن �Yبانت)ن بتأن ودقة ، ثم شكر;م عQات �س رقراءة عبا
ــغ نتائج0مـــا بواســطة ال=نــامج ، تــم إجـــراء >ســاليب bحــصائية الnــS أعـــدت  عYــ� �ســQبانت)ن، وتف̀ر

 8zالنحو التا �Yلذلك، و���ت ع:  

ا��ــدود (لاحــث تحديــد طــو خاليــا املقيــاس ا�¸ما¾ــ�S لليكــرت ، أمكــن للب : تــp>يح 	ســnبانات
، ثـم تقـسيمھ )4=1-5: (املستخدم 9ـ8 مجـاالت �سـQبانت)ن ؛ مـن خـالل حـساب املـدى) الدنيا والعليا

لعYــــ� عــــدد خاليــــا املقيــــاس؛ ل�éــــصو عYــــ� طــــو ا�¸ليــــة الــــ��يح أي  ، �عــــد ذلــــك تــــم )0.8= 4/5: (ل
؛ وذلــك )أو بدايــة املقيــاس وìــ8 الواحــد الــ��يح: ( قيــاس إضــافة ;ــذه القيمــة إzــ� أقــل قيمــة 9ــ8 امل

 8zالتـــاq ،ـــ� ل0ـــذه ا�¸ليـــة، و;كـــذا أصـــبح طـــو ا�¸اليـــا 9ـــ8 املقيـــاسYغ)ـــ= موافـــق : (للتحديـــد ا��ـــد >ع
جـة كب)ـ=ة 3.4-2.61"، و موافـق إzـ� حـد مـا "2.6-1.81"، و غ)= موافق "1.8-1"�شدة  " ر، وموافـق بد

ـــ=ة3.41-4.2 ـــة كب)ــ جــ يعYـــــ8 العمـــــر ، ( ، ) م 2008: يعـــــوض الـــــش0ر ) ( 5-4.21" ً جـــــدا ر، وموافـــــق بد
  ) .  70م ، ص 2009

 تم استخدام برنامج ا��زم bحصائية للعلـوم �جتماعيـة :تحليل نتائج تp>يح 	سnبانات 
spss 20 حصائية التاليةb وكذلك استخدام >ساليب ، :  

اسة ؛  • ات والºسب املئو5ة لوصف مجتمع الد رالتكرا وذلك بالºسبة للمعلومات >ولية ، ر
ــــل اســـــتجابة مــــــن  ات 9ـــــ8 حـــــصر اســــــتجابات أفـــــراد العينـــــة 9ـــــq 8ـ ركمـــــا اســـــتخدمت التكـــــرا

  .�ستجابات ا�¸مس لالسQبانة 
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اسة ل�ل  • ا أفراد عينة الدvعطó Sn5ة ؛ ��ساب القيمة ال راملتوسطات و�نحرافات املعيا ر
ة ، ثم حساب املتوسط العام ل�ل مجال   .رعبا

اسة ، والD Snعز ) ف (ب قيمة حسا • ق ب)ن متوسطات استجابات عينة الد يملعرفة الفر ر و
اسية    . رإ�z متغ)= الفرقة الد

اسة ومناقشtuا   : رعرض نتائج الد

م 9ـــ8 حفـــظ مقـــر القـــرآن     åســـو ر�عـــد تطبيـــق اســـQبانة أســـباب ضـــعف طـــالب الـــشعب النوعيـــة و ر
 أسباب الضعف  وتحليل0ما إحصائيا ، حسب الكر5م ، وكذلك �عد تطبيق اسQبانة مق<=حات عالج

ــا ســابقا باســتخدام ا��اســب zÕــ8 vبرنــامج [ >ســاليب املــشار إلspss 20  (  ــ� نتــائجzتــم التوصــل إ
اسـة التاليـة bجابـة عـن اسـة  الـسؤال رbجابـات عـن أسـئلة الد ر>و للد مـا أسـباب تزايـد : ونـصھ : ل

سوب طالب الـشعب النوعيـة ب�ليـة ال<= ;ـر 9ـ8 اسـتظ0ار مقـر القـرآن الكـر5م ر�سب  ربيـة  جامعـة > ز
ــــص)ن و الطــــــالب ؟ ،  تـــــم اســــــتخراج  املتوســـــطات ا��ــــــسابية و�نحرافــــــات مـــــن وج0ــــــة نظـــــر املتخصــ

ليـا 9ـ8 ضــوء املتوسـط ا��ـساíي وفـق معــاي)=  ت¼ـت ترتyبـا تنا 5ـة السـتجابات أفـراد العينـة ، ثــم  زاملعيا ر ر
ا من خالل الت��يح املشار إليھ سابقا ، و5مكن توضيvتم التوصل إل Snِح النتائج ال

ّ ُ8zلا��دو التا: 

  )4(لجدو 
جــة موافقــة العينــة  راملتوســط و�نحــراف املعيــار ود أســباب   عYــ� اســQبانة- متخصــص)ن وطــالب–ي

;ر بالقا;رة زالضعف 89 حفظ مقر القرآن الكر5م لطالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >   ر

ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

لا�Ëو >و  أسباب الضعف ا�¸اصة بالطالب: ر

 7 كب)=ة 0.9074 4 35 املتخصص)ن
1 

ضعف دافعية الطالب ل�éفظ مع 
ـــ8 التغلـــــــب عYـــــــ8  ـــة 9ــــ ـــــدام الرغبــــ ا�عــ

 15 كب)=ة 1.0972 3.8 133 الطالب .ىالكسل واملشQتات >خر 

 0.7356 4.4 35 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

2 
2 

ــــــل � ــــــ ـــــائل التواصـــ ـــــــ ـــــشغال بوســـ ـــــــ �ــ
 �جتما8è بصفة كب)=ة

 14 كب)=ة 1.1333 3.86 133 الطالب

 13 كب)=ة 0.9312 3.68 35 املتخصص)ن
3 

ــــــظ  ــــــعوfة حفــ ـــــب صــ ـــــاد الطالـــ اعتقــ
 . رمقر القرآن الكر5م

 17 كب)=ة 1.0076 3.68 133 الطالب

 8 كب)=ة 0.8725 3.94 35 املتخصص)ن

4 

ا ـــــــر ــــــــصيل املقـــــــ ــ ــــــام بتحــــ ــ ت ر�;تمــــــ
ـــل حفـــــظ  ــية >خـــــر وتأجيــ اســـ ىالد ر
ــــرب  ــــــ8 أقــــ ــــرآن الكـــــــر5م إzـ ــر القـــ رمقـــــ

 وقت المتحانھ
 2 كب)=ة 1.0258 4.19 133 الطالب

 0.6572 4.54 35 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

1 
5 

ـــــات  ــ ـــــة لآليــ ــ ـــــة اليوميــ ــ ـــــدم املراجعــ ــ عــ
ة ل�éفظ  راملقر

 4 كب)=ة 1.0261 4.15 133 الطالب
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 6 كب)=ة 0.8725 4.05 35 املتخصص)ن

6 

الـــضعف 9ـــ8 القـــراءة ا��0ر5ـــة، و9ـــ8 
ف  ـــــــــر ــ ــــــ ــ ـــــ��يح ل�éـ ــــــ ــ ــــــــق الـــــــ ــ ــــــ ــ والنطــ

 1.2769 3.22 133 الطالب وال�لمات
إ�z حد 

 ما
 م26

 5 كب)=ة 0.9194 4.08 35 املتخصص)ن

7 

اد عYـــــ8 الـــــنفس دو التلقـــــي  ـــ ن�عتمـ
ئمـن مقــر مباشــرة أو مــن مــ��ف 
مــ�æل ألحــد أئمــة bقــراء qالــشيخ 

 يا��صر وغ)=ه
 16 كب)=ة 1.1386 3.71 133 الطالب

 4 كب)=ة 0.7724 4.14 35 املتخصص)ن
8 

ــد دو  ن�نتقــــال إzــــ8 ا��فــــظ ا��ديــ
  تث¼يت ا��فظ القديم

 13 كب)=ة 1.1027 3.89 133 الطالب

 12 كب)=ة 0.8773 3.77 35 املتخصص)ن
9 

ــ! باملـــــشQتات  ا��فــــظ 9ـــــ8 م�ـــــان مYـــ
  واملل0يات وغ)=;ا

 18 كب)=ة 1.1836 3.63 133 البالط

 15 كب)=ة 1.0371 3.57 35 املتخصص)ن
10 

ـــــــ8  ــ ـــــــل 9ـــــ ــ ـــ ــــــبعض با�"�ــ ــ ــــ ــــــعو الــ ــــــ رشــ
ـــــــم ال  ــــــشفو ، يجعل0ــ ـــــــان الـــ ي�متحــ

 6 كب)=ة 1.0520 4.08 133 الطالب  نóستطيعو ال<=ك)� أثناء الQسميع

 0.9932 2.68 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
25 

11 

ـــة لـــــدي �عـــــض  وجـــــود عيـــــوب خلقيــ
ــــــنع0م مـــــــن الQـــــــسميع ،  الطـــــــالب تمـ

 .   ونحو ذلكqالفأفأة، والنأنأة،
 1.2308 3.3 133 الطالب

إ�z حد 
 ما

25 

 1.0273 3.34 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
21 

12 

DــشQت ال<=ك)ـــ� 9ــ8 �متحـــان نQيجـــة 
 . قلق �متحان

 3 كب)=ة 0.9521 4.18 133 الطالب

 14 كب)=ة 0.9102 3.62 35 املتخصص)ن
13 

ــام الطالـــــــب باملQـــــــشابھ  ـــدم ا;تمـــــ ـ عـــ
 . اء ا��فظمن Õيات أثن

 10 كب)=ة 0.9836 3.95 133 الطالب

 10 كب)=ة 0.8321 3.88 35 املتخصص)ن
14 

ـــــظ دو  ــــ ـــــــم ا��فــ ــ ـــ8 كــ ــــــ ـــــــ� عYــ ــ ــ نال<=ك)
ـــــــھ  ــــھ وحــــــــسن تالوتـ ــ �;تمــــــــام بكيفــ

 7 كب)=ة 0.9836 4.04 133 الطالب . وتجو5ده

 0.7310 4.37 35 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

3 
15 

�نقطـــــاع عـــــن ا��فـــــظ واملراجعـــــة 
ا  تز89 >جا

 5 كب)=ة 1.0692 4.09 133 الطالب

 9 كب)=ة 0.6584 3.91 35 املتخصص)ن

16 

ا  ســرعة حفــظ الطالـــب حيــث إن مـــ
عا عا ي��º¶ س̀ر يحفظ س̀ر
ً ًُ ُ  

  

 

 0.9407 4.24 133 الطالب
كب)=ة 
 جدا

1 
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 م5 كب)=ة 0.7810 4.08 35 املتخصص)ن
17 

ـــسو أو  ر�كتفـــــاء بحفـــــظ أوائـــــل الــ
fا   عرأوائل >جزاء و>

 12 كب)=ة 1.1538 3.9 133 الطالب

 1.2264 3.28 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
22 

18 

ــ8 �ــــــæ¸ة  ـــب عYــــ عــــــدم ثبــــــات الطالـــ
  واحدة من امل��ف الشر5ف

 1.1652 3.22 133 الطالب
إ�z حد 

 ما
26 

 1.1361 3.05 35 خصص)ناملت
إ�z حد 

 ما
24 

19 

ـــعوfة  ــــــ ـــــــب وصــ ــ ــــط الطالــ ــــوء خـــــــ ســـــــ
 . قراءتھ إال بصعوfة كب)=ة

 21 كب)=ة 1.1390 3.5 133 الطالب

 1.0595 3.37 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
20 

20 

ة الطالـــــب عYـــــ� الكتابـــــة  ـــد رعـــــدم قــ
ال��يحة إمالئيا
ً

  . 

 1.2232 3.2 133 الطالب
إ�z حد 

 ما
27 

  م14 كب)=ة 0.9420 3.62 35 املتخصص)ن
21 

ــــــر  ــــــب بطـــــــ ــ ـــ ـــــــة الطالــ ــ ـــ ـــــــدم معرفـ ــ ــ قعــ
 .  ا��فظ ا��يدة واملر5حة

 م6 كب)=ة 1.0153 4.08 133 الطالب

 0.8530 3.48 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
11 

22 

ــم ل�éفــــــظ  عـــــدم تــــــوفر ا��ـــــو املالئــــ
 .  لبعض الطالب

 م14 كب)=ة 0.9907 3.86 133 الطالب

 18 ب)=ةك 0.8792 3.85 35 املتخصص)ن
23 

ـــــات  ــÕ Sيـ ـــم الطالــــــب ملع·ــــ عــــــدم ف0ـــ
 . راملقر حفظ0ا

 20 كب)=ة 1.1149 3.59 133 الطالب

 09185. 3.45 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
20 

24 

ــــــــب  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــة الطالــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــ ــ ــــــــدم معرفــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ عــ
باملــصط�éات والعالمــات املوجــودة 

 .بامل��ف 
 23 كب)=ة 1.1309 3.44 133 الطالب

 1.0516 3.2 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
23 

25 

ــالفر بــــ)ن  قعــــدم معرفــــة الطالــــب بــ
  الرسم العثما�ي والرسم bمالªي

 22 كب)=ة 1.2337 3.45 133 الطالب

 17 كب)=ة 0.7424 3.51 35 املتخصص)ن
26 

ضـعف مراعــاة الطالـب آداب تــالوة 
 . القرآن الكر5م

 19 كب)=ة 1.0631 3.62 133 الطالب

 16 كب)=ة 0.8168 3.54 35 املتخصص)ن
27 

ــــــ=  ــ ــــــات غ)ـــــ ــ ـــ ـــــــب أوقــ ــــ ــ ـــار الطال ـــــــ اختيـــ
ــــــتذqار  ـــ ـــــظ أو لالســ ـــــبة ل�éفـــــ ــــ مناسـ

 م16 كب)=ة 0.9967 3.71 133 الطالب .  واملراجعة
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 1.3105 3,4 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
19 

28 

رعــــدم حــــضو الطالــــب محاضــــرات 
 .القرآن الكر5م

 24 كب)=ة 1.3828 3.42 133 الطالب

 كب)=ة 0.8785 3.71 35 املتخصص)ن
لاملتوسط العام للمحو >و  ر

 كب)=ة 1.1001 3.74 133 الطالب
 

 أسباب الضعف ا�¸اصة باأل;داف: را�Ëو الثا�ي

 3 كب)=ة 1.4242 3.17 35 املتخصص)ن

29 

رال توجــــــد أ;ــــــداف محــــــددة للمقــــــر 
ـــــل  ـــر5م ل�ــ حفظــــــھ مـــــــن القـــــــرآن الكــــ
ـــن الــــشعب النوعيـــــة عYـــــ8  شــــعبة مــ

 .حدة 
 1 كب)=ة 1.1963 3.8 133 الطالب

 1 كب)=ة 1.3920 3.34 35 املتخصص)ن
30 

ال توجـــــد أ;ـــــداف معرفيـــــة محـــــددة 
ـــ ـــن الــــــ ة مــــــ ـــــــو ــــــل جـــــــــزء وســ رسو رل�ـــ

 م3 كب)=ة 1.2207 3.72 133 الطالب  راملقر حفظ0ا

 2 كب)=ة 1.4094 3.31 35 املتخصص)ن
31 

ال توجـــد أ;ـــداف وجدانيـــة محـــددة 
ــــسو  ـــن الـــــ ة مــــــ ـــــــو ــــــــزء وســ ـــــــل جـ رل�ــ ر

 3 كب)=ة 1.2453 3.72 133 الطالب  راملقر حفظ0ا

  م2 كب)=ة 1.3670 3.31 35 املتخصص)ن
32 

ـــة محـــــــددة  5ـــ رال توجــــــد أ;ــــــداف م0ا
ــــــل ــــسو ل�ـــ ـــن الـــــ ة مــــــ ـــــــو ــــــــزء وســ ر جـ ر

 2 كب)=ة 1.1441 3.75 133 الطالب  راملقر حفظ0ا

 1.3981 3.28 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 راملتوسط العام للمحو الثا�ي ما

 كب)=ة 1.1981 3.75 133 الطالب

 

 ىأسباب الضعف ا�¸اصة با�Ëتو: را�Ëو الثالث

 1.1189 2.42 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
  م6

33 

Ëـــــ=ة اçـــــ8 كYر�تـــــو املقـــــر حفظـــــھ ع ي
ـــشعب  ــــــالب بتلـــــــك الـــــ يمـــــــستو الطــ

اســية(  )رخمــسة أجــزاء ل�ــل فرقــة د
 1 كب)=ة 1.1482 4.08 133 الطالب .

 0.9185 2.25 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
7 

34 

يعــدم طباعــة مــ��ف يحتــو عYــ8 
ة  ـــر ـــو >جـــــــزاء والـــــــسو املقــــ رمحتــــ ر ي
ـــسلم لطــــــالب qــــــل فرقــــــة  ل�éفــــــظ óـــ

اسية  7 كب)=ة 1.2321 3.64 133 الطالب  رد

 1.1189 2.42 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
6 

35 

ة عYــــــ8 طــــــالب  ــــو الــــــسو املقــــــر رطــ ر ل
اسية ر�عض الفر الد  .  ق

 6 كب)=ة 1.1987 3.84 133 الطالب
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 1.0666 2.45 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
5 

36 

ــــسو  ـــــــض الـــــــ ــــظ �عــــ ــــــعوfة حفـــــــ رصـــــ
ــــــر  ـــــــ ــ ــــض الفـ ــــــ ــ ــ ـــــ8 �عــ ـــ ــــ ــ ة عYــ ـــــــر ــــــ قاملقـــ ر

اسية   رالد
 2 كب)=ة 1.0611 4.05 133 الطالب

 1.0108 2.51 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
4 

37 

ــر  9ــــــ8 املقــــ ة åـــشا ركçـــــ=ة Õيــــــات املQـــ
  .حفظھ

 3 كب)=ة 1.0903 3.97 133 الطالب

 1.1500 2.97 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
3 

38 

عــدم توضـــيح ال�لمــات الـــصعبة 9ـــ8 
  . رÕيات املقر حفظ0ا

  كب)=ة 1.1425 3.81 133 الطالب

 1 كب)=ة 0.9482 3.42 35 املتخصص)ن
39 

ـــتالوة  ـــــ ـــــام الــ ــ ــــــام بأح�ــ ــ ــــــدم �;تمـ عـــ
  وقواعد;ا

 4 كب)=ة 1.0903 3.9 133 الطالب

 1.1427 3.4 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
2 

40 

عــدم وجــود تفـــس)= إجمــاó 8zـــساعد 
ا  ــ ــــ ـــــات ممــ ــــــضمو Õيــ ــم مــ نعYـــــــ8 ف0ـــــ

  . يyسر حفظ0ا
 5 كب)=ة 1.0633 3.92 133 بالطال

 1.0593 2.73 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 راملتوسط العام للمحو الثالث ما

 كب)=ة 1.1283 3.9 133 الطالب

 

`س: را�Ëو الرا�ع رأسباب الضعف ا�¸اصة بطر التد  ق

 2 كب)=ة 1.0556 3.65 35 املتخصص)ن
41 

`س  ـــد ـــــ ـــــــر تــ ــ8 طـــ ــــــ ـــــــوع 9ــ ـ ــــــدم التنــ ــ رعــ ق
  . القرآن الكر5م

 6 كب)=ة 1.0591 3.87 133 بالطال

 1 كب)=ة 1.0025 3.77 35 املتخصص)ن
42 

`س  ــــد ــــــر تـــــــ ــ ـ ــــــتخدام طــ ــ ـ ـــــــدم اســ ــ رعــ ق
ة رفعالة ��فظ Õيات املقر ّ . 

 2 كب)=ة 0.9836 4.04 133 الطالب

 0.9684 3.34 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
7 

43 

ـــض  ــــــ ــــــــ8 �عــ 9ــ ــــــــالب  ـــ=ة عــــــــــدد الطــ كçـــــــ
 . الشعب النوعية

 8 )=ةكب 1.1905 3.46 133 الطالب

  م2 كب)=ة 1.1617 3.65 35 املتخصص)ن
44 

ــــــــب  ــ ـــــــان مناســـــ ــ ـــــــود م�ــــــ ــ ـــدم وجــــــ ــــــ ــ ــ عــ
ـــرآن  ــــــ ــ `س القــــــ ـــــــد ــ ــــــ ــــــصص لتــ ــــــ ــ رومخـــ

 7 كب)=ة 1.1284 3.87 133 الطالب .  الكر5م

 4 كب)=ة 1.2688 3.51 35 املتخصص)ن
45 

ـــرآن  ــــــم القــــ ـــــل ملعلـ ـــــوف)= دليــ ــــدم تــ عـــ
ار  ــ ـــــــ ــ� اختيـــ ــــــ ــ ـــــــساعده عYـ ــ ـــــــر5م óـــ ــ الكــ

`س  4 كب)=ة 1.0298 4 133 الطالب  .رأ�سب طرائق التد
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 6 كب)=ة 1.1189 3.42 35 املتخصص)ن
46 

`س لعنــــــصر  ــــر التــــــد ــــار طــ يافتقــ رق
ة   .رالQشو5ق وbثا

 5 كب)=ة 1.0110 3.97 133 الطالب

 5 كب)=ة 1.1725 3.48 35 املتخصص)ن
47 

ــــن  ـــام باملQــــــــشابھ مــــ ـــ ـــــعف �;تمــ ضـــ
  .القرآن الكر5م

 3 كب)=ة 10112 4 133 الطالب

 3 كب)=ة 1.0387 3.54 35 املتخصص)ن
48 

ق الفرديـــــــة  ـــــاة الفـــــــر وضــــــعف مراعــ
 .  للطالب

 1 كب)=ة 0.8470 4.27 133 الطالب

 كب)=ة 1.0983 3.55 35 املتخصص)ن
 راملتوسط العام للمحو الرا�ع

 كب)=ة 1.0325 3.94 133 الطالب
 

 يةأسباب الضعف ا�¸اصة بالوسائل و>�شطة التعليم: را�Ëو ا�¸امس

 1 كب)=ة 0.9847 3.97 35 املتخصص)ن

49 

قلــة اســتخدام الوســائل التعليميــة 
ــــــ��يح  ــ ــــــظ الــ ــ ــــــ8 ا��فـ ــ ــــة عYـ املعينـــــ

، وfـــرامج  qcdاألشــرطة املـــ�æلة و
 ونحو;ا..املوfايل والكمبيوتر

 2 كب)=ة 1.1605 3.76 133 الطالب

 1.0831 2.94 35 املتخصص)ن
د إ�z ح
 ما

4 

50 

اســـتخدام الطــــالب ملــــصاحف ذات 
 �úم صغ)=

 1.2188 3.34 133 الطالب
إ�z حد 

 ما
5 

 2 كب)=ة 1.0595 3.77 35 املتخصص)ن
51 

ـــــــــوت  ــ ـــــ=ات صـ ـــــ ــــــــود مختــ ــ ــــــدم وجــ ــ ــ عــ
 �Ëاضرات القرآن الكر5م

 3 كب)=ة 1.1138 3.76 133 الطالب

 1.1867 3.34 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
3 

52 

ـــــــة  ـــ ــــالب بكتابــ ــــــ ـــــــف الطــ ـــ ــ ــــــدم ت�لي ــ عـــ
  رÕيات املقر حفظ0ا

  كب)=ة 1.2782 3.6 133 الطالب

  م2 كب)=ة 1.0025 3.77 35 املتخصص)ن
53 

ــــــسابقات  ــــــ ــ ــ ـــــــتعانة باملــ ـــــــ ــ ــــــــة �ســ ــ ــــــ قلــ
واملنافــــسة بـــــ)ن الطــــالب 9ـــــ8 حفـــــظ 

 1 كب)=ة 1.1012 3.87 133 الطالب  .وتجو5د القرآن

 كب)=ة 1.0633 3.56 35 املتخصص)ن
 راملتوسط العام للمحو ا�¸امس

 كب)=ة 1.1745 3.67 133 الطالب
 

 أسباب الضعف ا�¸اصة بالتقو5م: را�Ëو السادس

 1.2147 2.62 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
5 

54 

يعـــدد أســـئلة �متحـــان التحر5ـــر ال 
ــــصص  ــــــ ــ ــــت اË¸ـــ ــــــ ــ ـــــب والوقـــ ـ ـــــ ــ یQناســ

اäلإلجابة ع 
 1 كب)=ة 1.0073 4.01 133 الطالب



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحراف 

 ياملعيار
ــــــة  ـــــــ ــ جــ رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 1.1617 2.65 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
4 

55 

ـــار أ;ـــــدافا  ــــyس أســـــئلة �ختبــ ال تقـ
 ظرمحددة ملقر ا��ف

 4 كب)=ة 1.0014 3.93 133 الطالب

 1.2209 2.45 35 املتخصص)ن
غ)= 

 موافق
6 

56 

ــــئلة  ـــــستو5ات >ســــ ـــوع مـــ ــــدم تنـــــ ـ ( عـــ
  وموضوعية–مقالية 

 3 كب)=ة 1.1546 3.98 133 الطالب

 1 كب)=ة 1.0627 3.6 35 املتخصص)ن
57 

ــــظ القــــــــــرآن  ــــــو5م حفــــــ ـــــــصار تقــــ ـ اقتــ
 Sـــ� ا¾ـ ايــــة العــــام الدÃ 8ــــYــر5م ع رالكــ

 2 كب)=ة 1.1579 4 133 الطالب فقط

 1.2455 2.91 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
2 

58 

5بات أو  ـــد ــــــاب تـــــ ــــــسليم كتــ ــــــدم Dــ رعــ
ـــا  ــــ ــå 5بات ــــــضمن تــــــــد ـ ـــ��ف يتــ رمـــــ
ـــــــو5م  ـــاس تقــ ــــشطة لقيـــــ ـــئلة وأ�ــــ ــ أســـ

 م3 كب)=ة 1.0515 3.98 133 الطالب  .رحفظ الطالب للمقر حفظ

 1.1264 2.71 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
3 

59 

ار  ــ ــــ ـــات �ختبــ ـــــضمن Dعليمـــــ ــــدم تـــ عـــ
ـــ8 ا ــــــ ــ ــــــــنص عYــ ــ ـ ـــــــم الــ ــــة بالرســــــ ـــــــ لكتابــ

ـــــــي  ــــــ ــ ــــــم bمالªـ ــــــ ــ ا�ي أو الرســ ـــ ـــــــ ــ العثمــــ
 5 كب)=ة 1.3034 3.58 133 الطالب  . املعتاد

 1.1719 2.82 35 املتخصص)ن
إ�z حد 

 راملتوسط العام للمحو السادس ما

 كب)=ة 1.1126 3.91 133 الطالب

 

 1.1115 3.27 35 املتخصص)ن
ـــ� حـــــد  إzــ

 املتوسط العام لالست¼يان ما

 كب)=ة 1.1243 3.81 133 الطالب

 

ضة با��دو السابق و5) . 168=ن( لتÓ« من النتائج املعر    ) :4: ( و

سـوب أن استجابات عينة املتخصص)ن عYـ8  -1 رجميـع مجـاالت اسـQبانة أسـباب تز5ـد �ـسب 
م 9ــ8åســو جــة ر مقــر القــرآن الكــر5م ك�ــل ، qانــ اســتظ0اررطــالب الــشعب النوعيــة و رت بد

: الت الــــستة لالســــQبانة ك�ــــل موافقــــة إzــــ� حــــد مــــا ؛ حيــــث بلــــغ املتوســــط ا��ــــساíي للمجــــا
  ) . 1.1719: (ي، وfانحراف معيار ) 3.27(

ســــــوبأســــــباب : لأن اســـــتجابات عينــــــة املتخصــــــص)ن عYــــــ8 ا�Ëـــــال >و  -2  ا�¸اصــــــة ر�ــــــسب 
جة كب)=ة ؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساíي ل0ا  ، وانحراف  ) 3.71: (ربالطالب ك�ل ، qانت بد

أسـباب الـضعف ا�¸اصـة : ا�Ëـال الرا�ـععYـ� ، كمـا qانـت اسـتجابا|م ) 0.8785(يمعيـار 
`س  ربطــــر التــــد ـــة موافقــــة كب)ــــ=ةق جــ ـــغ املربد ـــل  ؛ حيـــــث بلـ : توســــط ا��ـــــساíي للمجــــال ك�ــ

ـــار ) 3.55( جـــــة كب)ـــــ=ة عYـــــ�  ) 1.0983(ي، وانحـــــراف معيــ ر، وكـــــذلك qانـــــت اســـــتجابا|م بد
 الـــضعف ا�¸اصـــة بالوســـائل و>�ـــشطة التعليميـــة ؛ حيـــث بلـــغ أســـباب: ا�Ëـــال ا�¸ـــامس
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، بyنمـــا  ) 1.0633: (ي، وfـــانحراف معيـــار  ) 3.56: (املتوســـط ا��ـــساíي عYـــ� ا�Ëـــال ك�ـــل 
جة موافقة : qانت استجابا|م ع8Y ا�Ëال الثا�ي  رأسباب الضعف ا�¸اصة باأل;داف بد

: ي، وfـــانحراف معيـــار  ) 3.28 (:رإzــ� حـــد مــا ؛ حيـــث بلـــغ املتوســط ا��ـــساíي للمحـــو ك�ــل 
ــــضعف ا�¸اصــــــة : ، كمــــــا qانــــــت اســــــتجابا|م عYــــــ� ا�Ëــــــال الثالــــــث  ) 1.3981( أســــــباب الــ

جة موافقة إ�z حد ما ؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساíي للمجال ك�ل  ربا�Ëتو بد  ) 2.73: (ى
اب أسب: ، وأيضا qانت استجابا|م ع8Y ا�Ëال السادس  ) 1.0593: (ي، وfانحراف معيار 

جـــة موافقـــة إzــــ� حـــد مـــا ؛ حيــــث بلـــغ املتوســـط ا��ــــساíي  رالـــضعف ا�¸اصـــة بــــالتقو5م بد
   ) .  1.1719: (ي، وfانحراف معيار  ) 2.82: (رللمحو ك�ل 

ســـوب طـــالب أن اســـتجابات عينـــة الطـــالب عYـــ�  -3 رجميـــع مجـــاالت اســـQبانة أســـباب �ـــسب 
م 9ـــ8 حفـــظ مقـــر القـــرآن الكـــر5م ك�ـــل ، qانـــت åســـو رالـــشعب النوعيـــة و جـــة موافقـــة ر ربد

: ي، وانحراف معيار  ) 3.81: (كب)=ة ؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساíي للمجاالت الستة ك�ل 
)1.1243. (  

ســوب أن اســتجابات عينــة الطــالب عYــ8  -4 رqــل مجــال مــن مجــاالت اســQبانة أســباب �ــسب 
جــة موافقــة  رطــالب الــشعب النوعيــة 9ــ8 حفــظ مقــر القــرآن الكــر5م عYــ� حــدة ، qانــت بد ر

ليـــث بلـــغ املتوســـط ا��ـــساíي للمجـــاالت مـــن >و وحnـــ¶ الـــسادس عYـــ� ال<=تyـــب كب)ـــ=ة ؛ ح
 8zـ8  ) 3.91(،  ) 3.67(،  ) 3.94(،  ) 3.9(،  ) 3.75(،  ) 3.74: (التاYانحراف معيـار عfي، و

   ) .  1.1126(،  ) 1.1745(، ) 1.0325(  ، ) 1.1283(،  ) 1.1981(، ) 1.1001: (ال<=تyب 

اسة وتفس7�wا مناقشة نتائج 1جاب  رة عن السؤال [و للد  من خالل ما سبق يتـÓ« :ل
ســوبأن نتـائج اســتجابات عينــة املتخصــص)ن عYــ� ا�Ëــاالت الـستة الســQبانة أســباب   طــالب ر�ــسب 

ـــا مـــن وج0ـــة vجـــة املوافقـــة عل م 9ـــ8 حفـــظ مقـــر القـــرآن الكـــر5م ، qانـــت دåســـو رالـــشعب النوعيـــة و ر ر
جة كب)=ة ؛ وDش)= تلك النتائج إ8z قناعة أفراد ، وqانت لدى ع) إ�z حد ما : ( نظر;م  رينة الطالب بد
;ا الستة ، 8ì من >سباب - متخصص)ن وطالب–العينة  دة باالسQبانة 89 محاو ر بأن >سباب الوا ر

م 89 مقر القرآن الكر5م åسو را��قيقية الفعلية ، املس¼بة لضعف حفظ طالب الشعب النوعية و ر
م ؛ وإن qانــت بºــسبة كvـم أ�ــ�اب املــش�لة الفعليــ)ن، علـÃمـا ي�ــو ذلــك ألf نب)ـ=ة لــدى الطــالب ، و ر

م vن بتحقق ;ذه >سباب ف   .ووالذين óشعر

اســة ا��اليــة  دة بالد اســات الــسابقة الــوا ر    و5مكـن القــو أن ;ــذه النQيجــة ، تتفــق مــع معظـم الد ر ر ل
اســــــة ـــ2020Sشـــــادي أبــــــو لطيفــــــة ، وعبـــــد الكــــــر5م الــــــصالح)ن : روfـــــاألخص د ت إzــــــ� أن م ، والnــ ر أشــــــا

 الطفيلـة جامعـة 9ـ8 صـف معلـم تخـصص طلبة ضعف أسباب مجاالت ىملستواملتوسط ا��ساíي 
ة 89 التقنية جة الك8Y ىاملستو ع�Y جاء نظر;م من وج0ة والتجو5د التالوة رم0ا مرتفعة ، ولyس  ربد

اسة ، ما óش)= إ�z اختالف نتائج0ا مع تلك ال اسات السابقة بتلك الد ر89 نتائج الد   .نQيجة ر

اسـة  السؤال ولإلجابة عن جـات  طـالب الـشعب :   ونـصھ:رالثـا�ي للد رإzـ8 أي مـدي تختلـف د
اسـية حـو أسـباب تزايـد �ـسب الرسـوب  ;ـر بـاختالف الفرقـة الد لالنوعية ب�لية ال<=بية  جامعـة > ر ز

اسـة ونــصھ ر9ـ8 اسـتظ0ار مقـر القـرآن الكـر5م  ر؟ وللتحقـق مـن �ـ�ة الفـرض الـصفر >و للد ل  ال: ي
ق ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو داللـــة  ىتوجــد فــر بــ)ن اســـتجابات طــالب الـــشعب ) α=0.05: (و

م 89 مقر حفظ القرآن åسو ;ر بالقا;رة حو أسباب ضعف0م و رالنوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ر ل ز
اسية  وق 9ـ8 ، ولتحديـد وجـود فـر) >و�z، والثانية، والثالثة، والرا�عـة: (رالكر5م باختالف الفرقة الد
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;ـــر بالقـــا;رة حـــو  لاســـتجابات عينـــة البحـــث مـــن طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > ز
م 9ـــ8 حفــظ مقــر القــرآن الكــر5م، تـــم تطبيــق �ســQبانة ا�¸اصــة بـــذلك، åســو رأســباب تزايــد �ــسب  ر

، ) One-Way ANOVA (:ًوتحليــل نتائج0ــا إحــصائيا ، باســتخدام أســلوب تحليــل التبـــاين >حــادي
ــاSPSSخدام برنــامج ا��زمــة bحــصائية باسـتvتــم التوصــل إل Sـnــ« النتــائج الÔ8 يوzل، وا��ـدو التــا                                        .

  يوÔ«) 5: ( لجدو 

الســتجابات عينـــة الطـــالب  ىالختبـــار تحليــل التبـــاين >حــادي ومـــستو الداللــة bحـــصائية) ف(قــيم 
 )131=ن(ر مقر القرآن الكر5م لحو أسباب الضعف والرسوب 89 حفظ

مجاالت 
 �ست¼يان

 مصدر التباين
مجموع 
 املرíعات

جة  رد
 ا��ر5ة

متوسط 
املرíعات 

 )التباين(

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 ρا�Ëسوfة 

 2.034 3 6.103 ب)ن ا�Ëموعات

 260.821 129 33645.8 داخل ا�Ëموعات
أسباب 
خاصة 
 بالطالب

  132 33651.9 ا�Ëموع

0.008 
0.999  

 غ)= دالة

 8.626 3 25.87 ب)ن ا�Ëموعات

 18.792 129 2424.12 داخل ا�Ëموعات
أسباب 
خاصة 

 باأل;داف
  132 2450 ا�Ëموع

0.459 
0.711  

 غ)= دالة

 38.59 3 115.78 ب)ن ا�Ëموعات

 37.24 129 4805.02 داخل ا�Ëموعات
أسباب 
خاصة 
 ىبا�Ëتو

  �Ë 4920.81 132موعا

1.036 
0.379  

 غ)= دالة

 31.08 3 93.25 ب)ن ا�Ëموعات

 36.79 129 4745.84 داخل ا�Ëموعات
أسباب 

قخاصة بطر 
`س  رالتد

  132 4839.09 ا�Ëموع

0.845 
0.472  

 غ)= دالة

 26.46 3 79.40 ب)ن ا�Ëموعات

 18.245 129 2353.54 داخل ا�Ëموعات

أسباب 
خاصة 

بالوسائل 
  132 2432.9 ا�Ëموع و>�شطة

1.451 
0.231  

 غ)= دالة

 30.602 3 92.80 ب)ن ا�Ëموعات

 23.608 129 3045.42 داخل ا�Ëموعات
أسباب 
خاصة 
 بالتقو5م

  132 3137.23 ا�Ëموع

1.296 
0.279  

 غ)= دالة

 394.94 3 1184.8 ب)ن ا�Ëموعات

 1160.1 129 149653.5 عاتداخل ا�Ëمو
�ست¼يان 

 ك�ل
  132 150838.3 ا�Ëموع

0.340 
0,796  

 غ)= دالة
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  :ما ي8Y ) 5: (لQ5ب)ن من ا��دو السابق و
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة عـــدم وجـــود  -1 ىفـــر و أو أقـــل ، بـــ)ن متوســـطات 0 5و

;ر حو أسباب تزايد �سب الرسوب  جات طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > لد ز ر
اســـية 9ــ8 اســـتظ0ار  رمقــر القـــرآن الكـــر5م بــاختالف الفرقـــة الد  - الثالثـــة – الثانيـــة –>وzــ� : (ر

عYــ� �ســQبانة املتــضمنة لتلــك >ســباب ك�ــل مــن وج0ــة نظــر ;ــؤالء الطــالب ؛ حيــث ) الرا�عـة
ــا) ف: (بلغــت قيمــة اختبــار vنمــا بلغــت قيمــة )0,340: (علyــ8 قيمــة غ)ــ= دالــة إحــصائيا ؛ بìو ،ً

ضة ) SPSS) : 0.796باستخدام برنامج الداللة ا�Ëسوfة  وو8ì أك= من مستو الداللة املفر ى
)0,05 . (  

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة عــدم  -2 ىفــر جــات 0 5و رو أو أقــل ، بــ)ن متوســطات د
;ر حو مق<=حات عالج تزايد �سب الرسوب   لطالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ز

اســـية ر9ــ8 اســـتظ0ار مقــر القـــرآن ا  - الثالثـــة – الثانيـــة –>وzــ� : (رلكـــر5م بــاختالف الفرقـــة الد
>سـباب ا�¸اصـة بالطالـب، و>سـباب ا�¸اصـة : من وج0ـة نظـر ;ـؤالء الطـالب، وìـ8) الرا�عة

ـــباب  `س، و>ســ ــــد ـــر التـ ــــة بطــ ، و>ســـــباب ا�¸اصـ رباأل;ـــــداف، و>ســـــباب ا�¸اصـــــة بـــــا�Ëتو ق ى
) ف(صـــة بـــالتقو5م، فقـــد بلغـــت قيمـــة اختبـــار ا�¸اصـــة بالوســـائل و>�ـــشطة، و>ســـباب ا�¸ا

 8zـــب التــــاyـــا حــــسب ال<=تvا  ) 1.296، 1.451؛ 0.845؛ 1.036؛ 0.459؛ 0,008:  (عل ــ ؛ وجميع0ــ
؛ 0,999 (SPSSًقـــيم غ)ـــ= دالـــة إحـــصائيا ؛ حيـــث بلغـــت الداللـــة ا�Ëـــسوfة باســـتخدام برنـــامج 

ـــــا أكــــــ= مـــــــن مــــــستو)0.279، 0.231؛ 0.472؛ 0.379؛ 0.711 ضـــــــة ى، وجميع0ـ و الداللــــــة املفر
ق بـ)ن متوسـطات اسـتجابات عينـة البحـث مـن طـالب )0,05( و، وfذلك يتÓ« عدم وجـود فـر

م 89 مادة åسو ;ر بالقا;رة حو أسباب ضعف0م و رالشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ل ز
اســية  رالقــرآن الكــر5م  عYــ� ا�Ëـــاالت الــستة لالســQبانة Dعــز الخـــتالف الفرقــة الد  –>وzـــ� : (ي

 ). الرا�عة- الثالثة –الثانية 
اسة وتفس7�wا    : رمناقشة نتائج 1جابة عن السؤال الثا�ي للد

ق ذات داللــــة إحـــصائية عنـــد مـــستو الداللــــة  ى     9ـــ8 ضـــوء مـــا تـــم عرضــــھ، ونظـــرا لعـــدم وجـــود فـــر و ً

)0.05=α ( ـــسب�اســـة حـــو أســـباب تزايـــد  اســـية 9ـــ8 اســـتجابات عينـــة الد لDعـــز ملتغ)ـــ= الفرقـــة الد ري ر
م 89 مادة القرآن الكر5م رسåسو ;ر بالقا;رة و روب طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة > ز

اســـة، ونـــصھعYـــ� �ســـQبانة ك�ـــل بمجاال|ـــا الـــستة،  رفقـــد تـــم قبـــو الفـــرض الـــصفر >و للد ل ي ال : ل
ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو داللـة توجد  ىفر جـات طـالب 0 5و رو أو أقـل ، بـ)ن متوسـطات د

;ـر حــو أســباب تزايـد �ــسب الرســوب 9ـ8 اســتظ0ار مقــر الـش رعب النوعيــة ب�ليـة ال<=بيــة جامعــة > ل ز
اسية   ) . الرا�عة– الثالثة – الثانية –>و�z  : (رالقرآن الكر5م باختالف الفرقة الد

ـــة ،  íعـــ اســــــية > ــــا الد ــــك الـــــشعب بفرق0ــ ـــعو وإحــــــساس qافـــــة طــــــالب تلــ ـــع ذلــــــك إzـــــ8 شـــ fمـــــا يرجـــ ر  و ر ر ر
م 9ــ8 حفــظ مقــر القــرآن الكــر5م ؛ واملــؤدي لرســوب �ــسبة واقتنـاع0م بــأن أäرســباب ضــعف الكث)ــ= مــ
م فيـھäاسـة -كب)ـ=ة مـ م تمامـا ، وتؤكـد تلــك –ر كمــا جـاء تحديـد;ا مـسبقا 9ــ8 مقدمـة الدvتنطبـق علــ 

اسـة امليدانيـة –النQيجة صدق وثبات اسQبانة أسباب الـضعف  دة بالد ر الـوا  و;ـو مـا يفـسر عـدم -ر
ق ذات دال íعـة ،  وانطالقـا مـن ووجود فـر اسـية > رلـة إحـصائية بـ)ن طـالب تلـك الـشعب بفرق0ـا الد ر

ة تقديم مق<=حات؛ لعالج تلك >سباب املؤدية إ�z تد�ي حفظ  ورتلك النتائج ، فإن ذلك يتطلب ضر
  رطالب تلك الشعب النوعية ملقر القرآن الكر5م 
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اسة  السؤال ولإلجابة عن سوب  طالب  ما مق<=حات : ونصھ :رالثالث للد رعالج تزايد �سب 
;ــــر 9ــــ8 اســـتظ0ار مقــــر القــــرآن الكـــر5م مــــن وج0ــــة نظــــر  رالـــشعب النوعيــــة ب�ليــــة ال<=بيـــة  جامعــــة > ز

ِتــــم اعتمــــاد مقيــــاس ليكــــرت ا�¸ما¾ــــ�S، . املتخصــــص)ن والطــــالب ؟ 
و5مكــــن توضــــيح النتــــائج الnــــS تــــم ُ

 8zا من خاللھ با��دو التاvلالتوصل إل ِ
ّ ُ 

  ) 6: (لجدو 

اء عينـة البحـث املتوسـطات  5ــة آل را��ـسابية وانحرافا|ـا املعيا جــة ) املتخصــص)ن والطـالب(ر رحـو د ل
;ـر 9ـ8  زاملوافقة ع�Y مق<=حات عالج أسـباب ضـعف طـالب الـشعب النوعيـة ب�ليـة ال<=بيـة جامعـة >

  )161=ن(رحفظ مقر القرآن الكر5م 

ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

لا�Ëو >و  مق<=حات عالج أسباب الضعف ا�¸اصة بالطالب: ر

 0.6749 4.7 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

1 

1 

حث الطالب عYـ� إخـالص النيـة � 
–8zعاD - وابتغاء >جـر الثـواب منـھ 

 89 حفظ القرآن الكر5م والعمل
 0.7569 4.6 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

2 

 0.6749 4.7 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

  م1

2 

ــ ـــود العز5مــــة حــــث الطــــالب عYــ � وجـ
الــــصادقة لتحقيــــق أ;ــــداف حفــــظ 
رمقــر القــرآن الكــر5م بمــا أل;لــھ مــن 

 0.7349 4.57 151 الطالب .م�انة وثواب عظيم ع8Y ذلك
كب)=ة 
 جدا

3 

 0.8237 4.3 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

2 

3 

 - 9ــq 8ــل سكــشن–ت�ليــف الطــالب 
ـــر حفظــــھ  ربأ�ــــشطة قرآنيــــة 9ــــ8 املقـ
ـــائل  ــــــ ــ ـــــــــشغال0م بوسـ ــ ـــــــن ا�ـ ــ ـــــــد مـــ ـــ تحــ
ــــن  ـــــا8è وغ)=;ــــــا مــ ــــل �جتمـ التواصــ

 املشQتات املؤثرة ع8Y حفظھ
 0.8933 4.38 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

11 

 3 كب)=ة 1.2292 4.2 10 املتخصص)ن

4 

 - 9ـــq 8ـــل سكـــشن–تقـــو5م الطـــالب 
ــــــــوب  ــ ـ ــــــر املطلــ ــ ـــــــ8 املقــــ ـــــأو 9ـــــ رأوال بـــــــ ل
حفظــھ حnــ¶ ال يــتم تأجيــل حفظ0ــم 

S�¾ا اية العام الدÃ ¶nرللمقر ح  ر
 0.8907 4.43 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

7 

 5 كب)=ة 0.9428 4 10 املتخصص)ن

5 

ــد أعــــضاء ال0يئــــة املعاونــــة مـــــن  تأكــ
ة qـل طالـب عYـ8 مراعـاة أح�ـام  رقد
ـــاء  9ـــــ8 تالوتـــــھ وحفظـــــھ أثنــ التجو5ـــــد 

 .تقو5م حفظ0م
 19 كب)=ة 0.9736 4.07 151 الطالب

 6 كب)=ة 1.1972 3.9 10 املتخصص)ن

6 

ــرآن إلــــزام الطــــالب بتلقــــي تــــال وة القــ
ـــــــيخ  ـــــــد شــ ـــــ8 يــ ــ ــــھ عYــ ـــ ــــــر5م وحفظــ الكــ
ـــــ0ادة  ــــــتقن مـــــــن خـــــــالل شــ ـــد مـ مجيــــ

 .موثقة من الشيخ
 20 كب)=ة 1.1963 3.96 151 الطالب
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 1.0749 3.4 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
10 

7 

تحديـــــــد مـــــــ��ف واحـــــــد ل�éفـــــــظ 
ــــــــ=ه  ــ ــــــ ــــدم Dغي)ــ ــــــ ــ ـــــــــ��ف أو (وعـــــ ــ ـــــ املــ

ة  ــر رالكتــــاب املتــــضمن لألجــــزاء املقـــ
ـــھ  ـــع اقتــــصار حـــــل ) واملق<ــــ=ح عملـ مـ

 .ن 89 ضوئھ�متحا
 0.9071 4.33 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

13 

 7 كب)=ة 0.6749 3.7 10 املتخصص)ن

8 

التأكـد مـن معرفــة الطـالب بالرســم 
قالعثمــا�ي والفــر بyنــھ وfــ)ن الرســم 
ــــــ8  ;م 9ــ ا ـــ ـــــادي واختبـــــ رbمالªــــــــي العـــ

 .ذلك
 21 كب)=ة 1.1696 3.78 151 الطالب

 9 كب)=ة 1.1785 3.5 10 املتخصص)ن

9 

ــــــــالب  ــــــــة الطــــــ ــ ــ ــــــن معرفــ ــ ـ ــــــد مـــــ ــــــ التأكــ
باملــصط�éات املوجــودة باملــ��ف 
الـــشر5ف، كعالمـــات املـــد الفرèــــ8 ، 
م وا��ــــــائز  ــات الوقــــــف الـــــال زوعالمـــ
ــــن  ــــــ ــ ـــ ـــك مــ ــــــ ــ ــــ= ذلـــــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــوع ، وغ) ـــــــ ــ واملمنــــ
الـــضوابط الnـــS اســـتºبط0ا العلمـــاء 
ـــتالوة  ــــــ ــ ـــ ــــــ� الــ ــ ــــــار عYـــــــ ــ ــــــ)ن القـــــــ ــــــ ــ ئلتعـ

اvم ف;  .رال��يحة واختبا

 18 كب)=ة 1.0693 4.1 151 الطالب

  م7 كب)=ة 1.1595 3.7 10 املتخصص)ن

10 

ــــسية  ة شمـــ ــــاء الطـــــــالب صـــــــو رإعطـــ
نإجماليــــة ملــــضمو ومعــــا�ي Õيـــــات 
القرآنيـــــة ؛ بحيـــــث Dـــــساعد;م عYـــــ� 

اvم ف;  .رحفظ0ا �س0ولة واختبا
 16 كب)=ة 0.9523 4.19 151 الطالب

  م6 كب)=ة 0.7378 3.9 10 املتخصص)ن

11 

آداب  ــ8 �ل<ــــ�ام بــــ تقــــو5م الطــــالب 9ــ
 .التالوة وا��فظ

 0.8080 4.39 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

10 

 8 كب)=ة 1.1737 3.6 10 املتخصص)ن

12 

تخلـيص ألــسنة عيــوب النطــق عنــد 
 qالفأفــأة، والنأنــأة -�عــض الطــالب 

ـــــا ــــــد -ونحو;مــ `س وعنـ ـــــاء التـــــــد ر أثنــ
 .رالتقو5م للمقر 

 0.8654 4.22 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

15 

  م3 كب)=ة 0.6324 4.2 10 املتخصص)ن

13 

ا��ــــــرص عYــــــ8 عــــــالج الــــــضعف 9ـــــــ8 
ــــق  ـــــ ـــــ8 النطــ ــــ ــــة، و9ــ ـــــ ــــــراءة ا��0ر5ــ ــ ـ القــ
ف وال�لمـــات عنـــد  والـــ��يح ل�éـــر

 .�عض الطالب
 0.7969 4.44 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

6 

  م7 كب)=ة 0.9486 3.7 10 املتخصص)ن

14 

ـــــــة  ـــات العاميــ ــــر5ان الل�Kــــــ ــع ســـــ منـــــــ
ــــــظ  ــ ــــــتالوة وا��فـــــــ ــــــ ــ ــة للـ ـــ ـــ ــ و>�³ميـــــ

 0.8567 4.42 151 الطالب .للقرآن الكر5م
كب)=ة 
 جدا

8 

  م5 كب)=ة 0.6666 4 10 املتخصص)ن
15 

التأكــــد مــــن اســــتفادة الطــــالب مــــن 
الوســــــائل التعليميــــــة املعينــــــة عYــــــ8 
ـــــــرطة  ــــــ ــــــــ��يح qاألشـــ ــ ـــظ الـــــ ــــ   م8كب)=ة  0.7868 4.42 151 الطالبا��فــــــــ
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

ياملــــــ�æلة لكبــــــار القــــــراء ل�éــــــصر 
يواملºـــشاو وغ)=;مـــا املوجـــودة عYـــ� 
ــــن  ــــــم مــــ ــا مع0ــ ــــــ� مـــــ ــــــايال|م وعYــ موfـ

 .ىوسائل أخر معينة

 جدا

  م3 كب)=ة 0.7888 4.2 10 املتخصص)ن

16 

ام التجو5ـــــد  ــ Dعر5ــــف الطـــــالب بأح�ـــ
ـــــا مــــــــع  ــــــة تطبيق0ـــ ـــــية وكيفيــ ـ >ساسـ

م � 0.9018 4.3 151 الطالب .التأكد من تحقق0ا لد
كب)=ة 
 جدا

14 

 0.6749 4.3 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

  م2

17 

عــدم ت�ليــف الطــالب باالنتقــال إzــ8 
ــــد إال  ـــظ جديـ ــــن حفــ ـــد مـ �عـــــد التأكــ

 .حفظ0م القديم
 0.7989 4.49 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

5 

  م6 كب)=ة 1.2866 3.9 10 املتخصص)ن

18 

ــــــ8  9ــ ــ8 ا��فــــــــظ  ـــــــالب إzــــــ ــاد الطـ ــــ شــ رإ
م�ـــان ;ــــادئ �عيــــدا عــــن املــــشQتات 

 0.7199 4.49 151 الطالب .الSn تضعف ا��فظ
كب)=ة 
 جدا

  م5

  م3 كب)=ة 0.4216 4.2 10 املتخصص)ن

19 

بــث الثقـــة 9ـــ8 الطالــب حnـــ¶ ال يـــؤثر 
اء  ـــ ــــــ ــ ـــــھ أثنـ ـــــ ـــوف عليــ ـــــــ ـــــــل وا�¸ــ ـــ ا�"�ــ
الQـسميع و�متحــان شــفو5ا qــان أم 

 .تحر5ر5ا
 0.7187 4.62 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

1 

  م7 كب)=ة 1.1595 3.7 10 تخصص)نامل

20 

Dعر5ــف الطــالب بأوجــھ الQــشابھ 9ــ8 
ا  ــ ــــــ ـــــــ8 مفردا|ــ ة 9ـــåــــــــشا ــــــات املQــ ــ Õيــ

اä0.9184 4.41 151 الطالب .وكيفية التمي)� بي 
كب)=ة 
 جدا

9 

  م5 كب)=ة 0.8165 4 10 املتخصص)ن

21 

ـــــــھ  ـ ـــــف مـــــــــا يحفظــ ـــ ـــــــن كيــ ــد مــ التأكـــــــ
ــھ وال   ـــــــم حفظــــــ ـــــــyس بكـ الطالــــــــب ولـ

 0.8151 4.52 151 الطالب .سرعتھ فيھ
كب)=ة 
 جدا

4 

  م6 كب)=ة 1.1972 3.9 10 املتخصص)ن
22 

رالQسميع للطالـب مـن أوائـل الـسو 
ا وïاو>جزاء وأثنااي�Ã 89 

 17 كب)=ة 0.9480 4.18 151 الطالب

 0.8232 3.3 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
11 

23 

ت�ليــــف الطــــالب بكتابــــة مــــا يطلــــب 
ـــسب ( حفظــــھ بخــــط واÔــــ«  أمــــا حـ

ـــسب  ــــــا حـــــ ـــــا�ي ، وأمــ ـــــم العثمـــ الرســـ
) الرســـم bمالªـــي العـــادي الـــ��يح

. 
 22 كب)=ة 1.1909 3.71 151 الطالب

 4 كب)=ة 0.8756 4.1 10 املتخصص)ن
24 

ـــــــب  ــــ�ام الطالــ ـــ ـــــــات الل<ــ جــ ـــع د ــ ــ `ــ رتو ز
ربا��ــضو س�اشــن القــرآن الكـــر5م 

  م16 كب)=ة 1.0133 4.19 151 الطالب .
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

  م3 كب)=ة 0.7888 4.2 10 املتخصص)ن

25 

ــــات  ار >وقــ ـــ توجيــــــھ الطــــــالب الختيـــ
ــــــ8  ــ ـــــة 9ـــ ــــ ـــظ وخاصــ ــــــ ــــــــبة ل�éفــ املناســـ

 0.8465 4.37 151 الطالب .رالب�و 
كب)=ة 
 جدا

12 

 كب)=ة 0.9048 3.97 10 املتخصص)ن

لاملتوسط العام للمحو >و  ر
 0.9011 4.31 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

 

 مق<=حات عالج أسباب الضعف ا�¸اصة باأل;داف: را�Ëو الثا�ي

 1 كب)=ة 0.9944 3.9 10 املتخصص)ن

26 

ـــــــبة  ـــــة مناســ ـــــداف عامــــ ــد أ;ــــ ــ تحديـــــ
ــــــــرآن  ــ ـــظ القــ ــــــ ـــر حفــ ــــــ `س مقــ ـــــــد ــ رلتــ ر
ــــر5م ل�ــــــل شــــــعبة مــــــن الــــــشعب  الكــ

ــــــ8 النو ــ ـــــــة ، تراèــ ــــــة ال<=بيــ ــة ب�ليـــ عيـــــــ
ــــات  ــــن Õيـــ ـــــدد محـــــــدد مـــ ـــار عــ اختيــــ

 .املرتبطة بطبيعة الشعبة 

 0.8310 4.45 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

1 

 1.1595 3.3 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
4 

27 

تحديــــد >;ــــداف املعرفيــــة لألجــــزاء 
ــــــ8  ــ ــــا عYـــــ ــــــ ــ ــــــر حفظ0ـ ــ ــــــسو املقـــــ ــ ـــ روالــ ر
الطالب q 89ل شـعبة و9ـq 8ـل فرقـة 

ـــــر > اســــــية مــــــن الفـ رد íعــــــة عYــــــ� قر
 .حدة

 0.7945 4.35 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

2 

 2 كب)=ة 0.8432 3.6 10 املتخصص)ن

28 

ــــــزاء  ـــة لألجــ ــــــداف وجدانيـــــ ــــع أ;ــ وضـــ
ــــــ8  ــ ــــا عYـــــ ــــــ ــ ــــــر حفظ0ـ ــ ــــــسو املقـــــ ــ ـــ روالــ ر
الطالب q 89ل شـعبة و9ـq 8ـل فرقـة 
íعــــــة عYــــــ�  اســــــية مــــــن الفــــــر > رد قر

 .حدة

 0.8531 4.29 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

3 

 م2 كب)=ة 0.9660 3.6 10 املتخصص)ن

29 

ــــــزاء  ـ ــة لألجــ ـــــ 5ــ ــــداف م0ا ـــ ـــد أ;ــ رتحديـــــ
ــــــ�  ــ ــــا عYـــــ ــــــ ــ ــــــر حفظ0ـ ــ ــــــسو املقـــــ ــ ـــ روالــ ر
ـــــل  ـــعبة، و9ــــــq 8ـ ـــل شـــ ـــq 8ـــ الطــــــالب 9ـــ
íعـــــة  ـــا > ـــن فرق0ــ اســـــية مــ رفرقـــــة د ر

 .ع�Y حدة

 0.8195 4.28 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

4 

 3 كب)=ة 0.9718 3.5 10 املتخصص)ن

30 

ع مـستو5ات >;ـداف املعرفيـة  تن̀و
ــــــسو ـــزاء والــ ــا لألجـــــ ـــر حفظ0ــــــ ر املقـــــ ر

حــسب املــستو5ات املعرفيــة الــستة 
 لبلوم

 5 كب)=ة 0.9473 4.12 151 الطالب

 كب)=ة 0.9869 3.58 10 املتخصص)ن

 راملتوسط العام للمحو الثا�ي
 0.8490 4.3 151 الطالب

ــ=ة  ـــــــ ــ ـــــ ــ كب)
 جدا
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

 ى¸اصة با�Ëتومق<=حات عالج أسباب الضعف ا�: را�Ëو الثالث

 2 كب)=ة 1.3540 3.5 10 املتخصص)ن

31 

ـــــــر  ــــسو املقـــ ـــــــزاء والـــــ ـ رتحديـــــــــد >جــ ر
حفظ0ـــــا ل�ـــــل شـــــعبة مـــــن الـــــشعب 
النوعيـــة حـــسب >;ـــداف ا�Ëـــددة 

 .ل0ا 
 0.7874 4.43 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

4 

 1.0749 3.4 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
3 

32 

تبـــاط ا�Ëتـــو املقـــر حفظـــھ مـــع  را ي ر
 .>;داف الSn تم تحديد;ا 

 0.8433 4.35 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

5 

 1.0749 3.4 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
 م3

33 

ـــــــر  ــ ـ ـــسو املقــ ــــــ ـــزاء والــ ــــــ ــــــع >جـــ ـــــ رتن̀و ر
ـــــا بــــــ)ن الــــــسو الطو5لـــــــة  ــــا مـ رحفظ0ــ
روقــصار الــسو وكــذلك بــ)ن الــسو  ر
ة  ــــسو ـــــــ ـــــا كــ ــ ــــ ـــس0ل حفظ0ــ ــــــــ ــــــó Sــ ــ ـــ رالnــ

 .ونحو;ا ...يوسف ومر5م وطھ 
 0.9045 4.31 151 الطالب

 كب)=ة
 جدا

6 

 0.9944 3.1 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
4 

34 

اســــــية  رDـــــسليم طـــــالب qــــــل فرقـــــة د
كتابـــــا أو مـــــ��فا ؛ مقتـــــصرا عYـــــ� 

ر>جزاء والسو املقر حفظ0ا  ر
 0.8234 4.51 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

2 

 1.1352 2.8 10 تخصص)نامل
إ�z حد 

 ما
5 

35 

ـــــــب أو  ــ ــــــ ــ ــــــاب الطالـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــضم)ن كتــ ــــــ ــ تــــــــ
مــــــ��فھ، تفــــــس)=ا إجمــــــاال óعينــــــھ 
عYــ� ف0ــم Õيــات وحفظ0ــا �ـــس0ولة 

سر  0.7376 4.52 151 الطالب .̀و
كب)=ة 
 جدا

1 

 1 كب)=ة 1.2516 3.7 10 املتخصص)ن

36 

تـــضم)ن كتــــاب الطالـــب ومــــ��فھ 
ة والــرfط åــشاQتوضــيحا لآليــات امل
ا ملـــــساعدتھ عYــــ� ا��فـــــظ دو  ـــ ـäنبي

 .أخطاء وDشQت
 0.8232 4.47 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

3 

  م1 كب)=ة 1.1737 3.7 10 املتخصص)ن

37 

ــــــ ــ ــــــ ــ ــــضم)ن كتــــ ــــــ ــ ـــــــب أو تــــــــ ــ ــــــ ــ اب الطالـــ
ـــض أح�ــــــام التجو5ــــــد  مــــــ��فھ �عـــ
ــــــف  ـــــS ي�لــــــ ــ ـــ ـــــات الnــ ـــــ ـــــــة باآليــ ـــ املرتبطــ

 .  بحفظ0ا 
 0.9150 4.29 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

7 

 1.1512 3.35 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
 راملتوسط العام للمحو الثالث

 0.8334 4.41 151 الطالب
ــ=ة  ـــــــ ــ ـــــ ــ كب)

 جدا
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

`س:  الرا�عرا�Ëو رمق<=حات عالج أسباب الضعف ا�¸اصة بطر التد  ق

 4 كب)=ة 1.1785 3.5 10 املتخصص)ن

38 

`س املعــاو  نيبــدأ عــضو ;يئــة التــد ر
ـــــراد  ـ ة املــ ـــسو ربـــــــتالوة املقطــــــــع أو الـــــ
ــــــــام  ــ ــــــــة ألح�ـ ـــالوة مراعيـــ ا تــــــــ ـــ ــــــ حفظ0ــ
ـــــــالب  ــ ـ ــــف الطــ ـــم ي�لـــــــ ــــــ ـــــد ، ثــ التجو5ــــــ
ـــــــ=;م  ــــــم �غ)ــ ـــــــا ، ثـــ ــ�ين بتالو|ــ ـــــ املتم)ــ
ـــــــع  ــــــان ا��ميـ ـــــ¶ يتأكــــــــد مــــــــن إتقــ ـ حnــ

 .لتالو|ا 

 1 كب)=ة 1.1155 3.95 151 الطالب

 0.7071 4.5 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

1 

39 

óعطـــي العـــضو نبـــذة مختـــصرة عـــن 
ــــــا ،  ــــــراد حفظ0ــ ــــات املــ ــ ـــة أو Õيــ ــ Õيــ
ات  ــــ ـــb Sجمـــــا8z لآليـ ـــا املع·ــ ــvـــ)ن ف يبــ

ل0ــــا  ¼ب نز ــ  و5ــــرfط - إن وجــــد–ووســ
 .ب)ن Õيات لyس0ل حفظ0ا 

 2 كب)=ة 1.1938 3.78 151 الطالب

 0.6992 4.4 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

2 
40 

`س القـــرآن الكـــر5م  ــع طـــر تــد رتن̀و ق
 .تالوة وحفظا 

 5 كب)=ة 1.3380 3.41 151 الطالب

 1.4298 3.4 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
5 

41 

ـــا 9ـــ8 å ــس<=شدó إعــداد دليـــل معلـــم
`س املناسبة   .راختيار طر5قة التد

 4 ب)=ةك 1.3793 3.45 151 الطالب

 0.6749 4.3 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

3 
42 

ـــــــومي  ــــــ ــ ــــو5م اليــــ ـــــــ ــ ــــــتخدام التقــــــ ــ ــــــ ــ ـ اســ
يو>ســبو8è والــش0ر والفــص8Y مــن 

 .العضو للطالب 
 3 كب)=ة 1.4030 3.55 151 الطالب

 كب)=ة 0.9379 4.02 10 املتخصص)ن
 راملتوسط العام للمحو الرا�ع

 كب)=ة 1.2859 3.63 151 الطالب
 

  مق<=حات عالج أسباب الضعف ا�¸اصة بالوسائل و>�شطة:را�Ëو ا�¸امس

 5 كب)=ة 1.0328 3.8 10 املتخصص)ن
  

43 

تفعيـــل معمـــل الـــصوتيات املوجــــود 
`س مقــــــر القــــــرآن  ــة 9ــــــ8 تــــــد ربال�ليـــ ر
ـــشعب النوعيــــــة  ــــر5م لطــــــالب الـــ الكــ

 .بال�لية 
 0.8569 4.39 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

3 

 2 كب)=ة 0.9189 4.2 10 املتخصص)ن

44 

`س مقـــــر  رتخــــصيص قاعـــــات لتـــــد ر
ــا حفـــظ القـــر ـvآن الكـــر5م، يوضـــع ف

 0.7820 4.51 151 الطالب .qل الوسائل املعينة 89 ذلك 
كب)=ة 
 جدا

1 

 4 كب)=ة 0.9944 3.9 10 املتخصص)ن
45 

طباعــة مــ��ف بالرســم العثمــا�ي 
ـــا äـــل لـــو مq =(ـــشó Sـــnـــاأللوان الfنو
  م3كب)=ة  0.9016 4.39 151 الطالبلآليــة أو عــدة آيــات تQنــاو موضــوعا 
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

ـــــــھ،  ــ ـــــــوف عليـ ـــسن الوقـــ ــــــــا يحـــــــ معينــ
ــــــر  ـ ــــضمن املقــ ـــ ــــــث يتــ ـــــــھ روfحيــ حفظــ

اسـية  رفقـط عYـ� طـالب qـل فرقـة د
 .ع�Y حدة

 جدا

  م5 كب)=ة 1.1352 3.8 10 املتخصص)ن

46 

ــــستع)ن  ــó Sــــــــ ـــــــ ــ ـــــــع DعليÀـ ــ ــ ــــــل موقـ ــ ــ عمــ
رالطالــــب مــــن خاللــــھ بحفــــظ املقــــر 

) يوالــشفو( ومتا�عـة أدائـھ العمYـ8 
 والت�ليفات فيھ

 0.8715 4.39 151 البالط
كب)=ة 
 جدا

  م3

 0.9486 3.3 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
6 

47 

ـــب  ـــــــل طالـــــــ ـــــاء qـــ ــ ــــضمن cdإعطـــ  يتــــــ
 - صــوتيا أو صـوتيا مرئيــا–Dـ�æيال 

ــــــصر  يلكبـــــــار القـــــــراء qالـــــــشيخ ا��ـ
ــا أو  ــــــ ــ ــ ـــــــشاو أو البنــ ـــــ ـــــــشيخ املºــ ــ يوالــــ
ـــــة الطالـــــــــب  ــ غبــ ـــ=;م ، حـــــــــسب  ــــ رغ)ــ
ـــــــة  ـــــــل فرقــــ ــ ـــــq 8ــ ــــ ــھ 9ــ ـــ ـــ ــــــر حفظـــ ــ ـ رللمقــ

اسية      رد

 1.0875 4.23 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

6 

  م2 كب)=ة 0.9189 4.2 10 املتخصص)ن
48 

عمـــل مختــــ=ات صــــوت �Ëاضــــرات 
 8 كب)=ة 0.9793 4.11 151 الطالب القرآن الكر5م

 0.6992 4.4 10 املتخصص)ن
كب)=ة 

 داج
1 

49 

ــــــع  ـــــــ ــــــ8 املواقــ ـــــــ ــــــالب إzــ ـ ـــــ ـــــــھ الطـــ توجيـــــــ
ـــــالتحفيظ  ــS بــ ــــــD Sع·ـــــ ــــالمية الnـ bســـ
ــــــــام  ــ ــم أح�ــ ــــــ ــ ـــــــر5م وDعلـ ـــ ــــــرآن الكــ ــ للقـــ

 0.8370 4.32 151 الطالب تجو5ده
كب)=ة 
 جدا

4 

  م2 كب)=ة 1.0328 4.2 10 املتخصص)ن

50 

شـــاد الطـــالب إzـــ� تنـــصyب بـــرامج  رإ
ـــــم  ـــــــ ــــــــ��ف املعلــ ـــيظ؛ qاملـــــ ــــ ــ ــ التحفــ
ـــــصر  ـــــــ ــ ــــــ ــــــــود ا��ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــــشيخ محمــ ــ ـــــــ ــ ـ يللــ
واملــــ��ف املعلـــــم للــــشيخ محمـــــود 
ياملºـــــشاو وغ)=;مـــــا عYـــــ� ال0واتـــــف 
ـــــــــوتر  ــ ــــــزة الكمبيــــ ــــــ ــ ــة وأج0ـ ــــ ــــــ ــ ا�Ëمولـ

مå ا�¸اصة 

 0.9294 4.29 151 الطالب
كب)=ة 
 جدا

5 

  م5 كب)=ة 1.4757 3.8 10 املتخصص)ن

51 
وضـــع أ�ــــشطة بكتــــاب أو مــــ��ف 
رالطالب 9ـ8 املقـر ؛ بحيـث Dـساعده 

 0.9412 4.23 151 الطالب .رع�Y إتقان حفظھ للمقر وف0مھ 
كب)=ة 
 جدا

  م6

 3 كب)=ة 0.8765 4.1 10 املتخصص)ن

52 

ــــن  ــــــ ــ ـــة مــ ـــــــ ــ ـــــة املعاونــ ـــــ ــ ــــــــف ال0يئــ ــــ ت�ليــ
اســـــات bســـــالمية  رتخصــــصات الد

ـــ ــــــ ـــس�اشن عمYــ ــــــ ــرآن �ــ ــــــ ــ ـــــــادة القـ 8 ملــــ
  .الكر5م

 

 7 كب)=ة 1.0412 4.16 151 الطالب
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 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

  م4 كب)=ة 1.3703 3.9 10 املتخصص)ن

53 
عمل مسابقات للطالب 9ـ8 ا��فـظ 
والـــتالوة والتفــــس)= ومـــنح الفــــائز5ن 

 0.7776 4.41 151 الطالب .جوائز وأوسمة تكر5م 
كب)=ة 
 جدا

2 

 كب)=ة 1.0366 3.96 10 املتخصص)ن

 رالعام للمحو ا�¸امساملتوسط 
 0.9186 4.31 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

 

 مق<=حات عالج أسباب الضعف ا�¸اصة بالتقو5م: را�Ëو السادس

 2 كب)=ة 1.0328 4.2 10 املتخصص)ن
54 

 .وضوح Dعليمات أسئلة �متحان 

 2  0.7622 4.56 151 الطالب

 1.4491 2.9 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
8 

55 

`س اDـساق >سـئل رة مـع أ;ـداف تــد
 رمقر حفظ القرآن الكر5م

 3  0.7373 4.53 151 الطالب

 1.3499 3.4 10 املتخصص)ن
إ�z حد 

 ما
7 

56 

ق الفرديــــــة  ــئلة للفــــــر ــــاة >ســــ ومراعـ
 مع تنوع0ا وتنوع مستو5ا|ا

 1  0.8042 4.57 151 الطالب

 0.8232 4.3 10 املتخصص)ن
كب)=ة 
 جدا

1 
57 

ـــــ 5بات؛ يتــ ــل للتـــــــد ـــل دليـــــ ضمن رعمــــ
ــــة مقاليـــــــة  ــــئلة تحر5ر5ـــــــة متنوعـــ أســـ
ــــئلة  ـــــــ ــ ــــــاذج ألســ ـــــــ ـــوعية كنمــ ــــ ــــــ وموضــ

اä4  0.8061 4.45 151 الطالب �متحان يقوم باإلجابة ع 

 4 كب)=ة 1.3165 3.8 10 تخصص)نامل

58 

 مــن -روضـع أســئلة Dغطـي املقــر qلـھ
ســــط0ا وأخر;ــــا وأو الــــسو و ر  مــــع -ل

ـــــــة  ـــ ــــــزمن لإلجابــ ــــ ـــــة الــ ـــــ ــ اة qافي ــ ــــــ ــ مراعـ
 واملراجعة للطالب

 9  1.1458 4.01 151 الطالب

 3 كب)=ة 1.4491 4.1 10 املتخصص)ن

59 

ــــئلة  ــ ار أســ ــ ــــ ـــئلة �ختبــ ـــ ـــضم)ن أســ تــــ
ـــسط  ا8z امل¼ـ ــ تقــــyس التفــــس)= bجمــ
ـــــــة املقـــــــــر  ـــات القرآنيــ ــــ ـــــــبعض Õيــ رلــ

 .حفظ0ا 
 10  1.1874 3.9 151 الطالب

 5 كب)=ة 1.6465 3.6 10 املتخصص)ن

60 

ــــئلة  ــ ار أســ ــ ــــ ـــئلة �ختبــ ـــ ـــضم)ن أســ تــــ
ـــض  ــــــــyس �عـــــــ ــــــد تقــ ـــــام التجو5ــــ ـــ أح�ــ

ات القرآنيــة الكر5مـــة  املرتبطــة باآليــ
 .راملقر حفظ0ا 

 11  1.2617 3.81 151 الطالب

  م5 كب)=ة 1.5776 3.6 10 املتخصص)ن

61 

التقــو5م املــستمر للطالــب 9ــ8 بدايــة 
ا¾ــ�S وأثنائــھ   بواســطة –رالعــام الد

املتخصـــــص)ن مـــــن ال0يئـــــة املعاونـــــة 
ايتــھ باملعمــل -بمعمـل القــرآنÃ 8و9ـ 

 7  1.0200 4.13 151 الطالب



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد
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ات م را�Ëاو والعبا  املتوسط العدد العينة ر
�نحـراف 

 ياملعيار
ـــــــة ــــــ ــ جـ  رد
 املوافقة

 ال<=تyب

ـــــ ــــر أيـــــــضا ، و9ــ ـــــان التحر5ـــ ي8 �متحــ
ــــــ=اء  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــراف ا�¸ـــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــت إشــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ وتحــ

 املتخصص)ن

 6 كب)=ة 1.6499 3.5 10 املتخصص)ن

62 

جـــات �متحـــان الــــشفو  يحـــصر د ر
ــــر5م عYـــــــ8 ا��انـــــــب  9ـــــــ8 القـــــــرآن الكـــ
العمYــــ8 الــــذي يؤديــــھ أفــــراد ال0يئــــة 
ــــضاء  املعاونـــــــة وتحـــــــت إشـــــــراف أعـــ

ـــص)ن `س املتخصــــ  9ـــــــ8 ر;يئـــــــة التـــــــد
اسات bسالمية  رالد

 5  0.9672 4.22 151 الطالب

  م5 كب)=ة 1.5776 3.6 10 املتخصص)ن

63 

ـــــــ8  ــــان العمYــ ـــ ـــــــات امتحــ جــ ـــع د ــ `ـــ رتو ز
ــــــــشفو( ــ ــــ ـــــــاآلDي) يالــ ــ ـــــ ـــــــة q :15ــ ــــــ جـــ ر د

ات 15+ رل�éـــضو  جـــات للت�ليفـــ ر د
ــة العـــام، 30+  ايـÃ جـــة المتحـــان ر د

ــــــان 40وتخــــــــصيص  ــــة لالمتحـــ جــــ ر د
`ــع  ايــة العـام، أو توÃ 8زالتحر5ـر 9ـ ي

جات تق<=حونھ سيادتكم  .رآخر للد

 6  1.1417 4.17 151 الطالب

  م6 كب)=ة 1.6499 3.5 10 املتخصص)ن

64 

ـــب ا��ــــافظ   أجـــــزاء 5إعطــــاء الطالـ
 أجــــزاء 4تقـــدير ممتــــاز ، وا��ـــافظ 

ـــــــافظ  ــــــدا ، وا��ـ ــد جــ ـــــدير جيــــــ ـ  3تقــ
 2أجــــــزاء تقــــــدير جيــــــد ، وا��ــــــافظ 
، وا��ـافظ   1لجزءان تقدير مقبـو

يف ، وغ)ــ= تقــدير ضــعجــزء واحــدا 
اسب  را��افظ تقدير 

 8  1.0767 4.02 151 الطالب

 كب)=ة 1.4111 3.68 10 املتخصص)ن

 راملتوسط العام للمحو السادس
 0.9918 4.22 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

 

 كب)=ة 1.0714 3.82 10 املتخصص)ن

 املتوسط العام لالست¼يان
 0.9633 4.25 151 الطالب

كب)=ة 
 جدا

 

ضة با��دو السابق  ل    يتÓ« من خالل النتائج املعر  :ما ي8Y ) 6: (و

1-  �Yسب أن استجابات عينة املتخصص)ن ع�جميع مجاالت اسQبانة مق<=حات عالج أسباب تزايد 
م åســو ;ــر بالقـــا;رة و رســوب طــالب الــشعب النوعيــة ب�ليـــة ال<=بيــة جامعــة > ز ر9ــ8 اســتظ0ار مقـــر ر

جــة موافقــة كب)ــ=ة ؛ حيــث بلــغ املتوســط ا��ــساíي لالســQبانة ك�ــل قــرآن الكــر5م ال : رك�ــل ، qانــت بد
     ).1.0714: (ي، وfانحراف معيار  ) 3.82(

عYــq 8ــل مجــال مــن مجــاالت اســQبانة مق<=حــات عــالج أســـباب أن اســتجابات عينــة املتخصــص)ن  -2
ـــة  ـــة جامعــ ســــوب طــــالب الـــــشعب النوعيــــة ب�ليــــة ال<=بيـ ـــد �ــــسب  م رتزايـåســــو ;ــــر بالقــــا;رة و ر> 9ـــــ8 ز
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ـــا ، وìـــ8 عYـــ8 راســـتظ0ار مقـــر القـــرآن الكـــر5م äـــ8 خمـــسة محـــاو مYجـــة موافقـــة كب)ـــ=ة ع ر، qانـــت بد ر
لا�Ëـــو >و : ال<=تyـــب  ، بمتوســـطات حـــسابية بـــنفس )  والـــسادس- وا�¸ـــامس- والرا�ـــع– والثـــا�ي –ر

5ة بنفس  ) 3.5( ،  )3.96(،  ) 4.02(  ،  ) 3.58(،  ) 3.97: (رال<=تyب لتلك ا�Ëاو ر، وfانحرافات معيا
8zالتــــــاq ـــــاùجــــــة  ) 1.6499(،  ) 1.0366(، ) 0.9379(، ) 0.9869(،  ) 0.9048: (ترتي ر، بyنمــــــا qــــــان بد

8zحد ما : ( موافقة إ ( ال الثالث بمتوسط�Ë89 ا) :1.1512: (يوانحراف معيار ) 3.35 . (  

نة مق<=حــــات عــــالج أســــباب تزايــــد �ــــسب رجميــــع محــــاو اســــQباأن اســــتجابات عينــــة الطــــالب عYــــ8  -3
جـة موافقـة كب)ـ=ة ر89 اسـتظ0ار مقـر القـرآن الكـر5م رسوب طالب الشعب النوعية  رك�ـل ، qانـت بد

     ).0.9633: (ي، وfانحراف معيار ) 4.25: (جدا ؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساíي لالسQبانة ك�ل 

رعYـــq 8ــل محـــو مـــن محـــاو اســQبانة أن اســتجابات عينـــة الطـــالب  -4 مق<=حـــات عـــالج أســـباب تزايـــد ر
سوب طالب الشعب النوعية  جـة موافقـة كب)ـ=ة ر89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م ر�سب  ر، qانت بد

ــا ، وìــ8 عYــ� ال<=تyــب äــ8 خمــسة محــاو مYــو >و : رجــدا ، ع�Ëلا  - وا�¸ــامس- والثالــث– والثــا�ي –ر
،  ) 4.41(،  ) 4.3(  ، ) 4.31: (ر،  بمتوســــــطات حــــــسابية بــــــنفس ال<=تyــــــب لتلــــــك ا�Ëــــــاو ) والــــــسادس

)4.31 (  ،)3.68 (  8zالتاq 5ة ،  ) 0.9186(،  ) 0.8334(،  ) 0.8490(، ) 0.9011: (ر، وfانحرافات معيا
جــــة كب)ـــــ=ة 9ــــ8 ا�Ëــــو الرا�ـــــع بمتوســــط حــــساíي  ) 0.9918( ر، بyنمــــا qانــــت بد ، وfـــــانحراف  ) 3.63: (ر

   . )1.2859: (يمعيار 

  : ث وتفس7�wا مناقشة نتائج السؤال الثال

 »Óأن مق<=حات عالج أسباب  ضعف  طالب الشعب النوعية :     89 ضوء ;ذه النتائج السابقة يت
م åســو ;ــر بالقــا;رة و رب�ليــة ال<=بيــة جامعــة > ، مــن وج0ــة نظــر ر9ــ8 اســتظ0ار مقــر القــرآن الكــر5م ز

ا ، ä8 خمسة مجاالت مYبانة ك�ل وعQس� �Yجة كب)=ة ع بyنما qانت 89 مجال راملتخصص)ن qانت بد
جة كب)=ة جدا ع�Y �سQبانة ك�ل لعينـة الطـالب ، كمـا  ا qانت بدÃحد ما ؛ وأ �zجة إ ا بدäرواحد م ر

ا عند ;ؤالء ä8 مجال واحد فقط مYا ، وكب)=ة عäخمسة مجاالت م �Yانت كب)=ة جدا عq .  

ا إحــساس    و;ـذه نQيجـة منطقيـة و�ـ�يحة إحــصائيا ، وتـدل ;ـذه النتـائج عYــ8 أن ;ـذ�ه الفئـة لـد
دة 89 �سQبانة من أبر املق<=حات والعوامل الSn يمكن أن Dس0م 89  زوشعو بأن تلك املق<=حات الوا رر
;ـر 9ـ8 حفـظ مقـر القـرآن الكـر5م  رحل مش�لة طـالب تلـك الـشعب النوعيـة ب�ليـة ال<=بيـة جامعـة > ز

م vعل.  

اســة جـات  طــالب الــشعب إzـ8 أي مــ: ونــصھ : رولإلجابـة عــن الــسؤال الرا{ـع للد ردي تختلــف د
اســية  9ـ8 اسـتظ0ار مقــر القـرآن الكــر5م  ;ـر بــاختالف الفرقـة الد رالنوعيـة ب�ليـة ال<=بيــة  جامعـة > ر ز

اســية؟ اســة رمـن وج0ـة نظــر الطـالب بــاختالف الفرقـة الد ر ، وللتحقـق مــن �ـ�ة الفــرض الثـا�ي للد
ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة : ونــــصھ ـــد فــــر ىال توجـ ـــ)ن متوســـــطات 0 5و و أو أقــــل ، بـ

;ــــر حــــو مق<=حـــــات عــــالج تزايــــد �ـــــسب  ـــة > ـــة جامعــ جــــات طــــالب الــــشعب النوعيـــــة ب�ليــــة ال<=بيـ لد ز ر
اســية رالرســوب  9ــ8 اســتظ0ار مقـــر القــرآن الكــر5م بـــاختالف الفرقــة الد ق 9ـــ8 ر و، ولتحديـــد وجــود فــر

;ـر بالقـا ل;رة حـو مق<=حـات زاستجابات عينة الطالب من الشعب النوعية ب�ليـة ال<=بيـة جامعـة >
م وتحليل نتائج0ا vبانة علQم 89 حفظ مقر القرآن الكر5م، تم تطبيق �سåسو رأسباب ضعف0م و ر

، باسـتخدام برنــامج ) One-Way ANOVA(ًإحـصائيا ، باسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين >حـادي 
اSPSSا��زمة bحصائية vتم التوصل إل Snالنتائج ال »Ô8 يوzل، وا��دو التا.   
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   )7(لجدو 

ىالختبار تحليل التباين >حادي ومستو الداللة bحصائية عينة طالب الـشعب النوعيـة ) ف(قيم 
اســية  لحـو م 9ــ8 مـادة القـرآن الكــر5م بـاختالف الفرقـة الدåسـو رمق<=حـات عـالج أســباب ضـعف0م و ر

  ) >و�z، الثانية، الثالثة، الرا�عة(

مجاالت 
 �ست¼يان

 مصدر التباين
 مجموع

 املرíعات
جة  رد
 ا��ر5ة

متوسط املرíعات 
 )التباين(

 )ف(قيمة 
الداللة 
 ρا�Ëسوfة 

 476.24 3 1428.7 ب)ن ا�Ëموعات

 184.302 147 27092.3 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

 بالطالب
  150 2852.09 ا�Ëموع

2.584 
0.056  

 غ)= دالة

 2.091 3 6.274 ب)ن ا�Ëموعات

 12.717 147 1869.46 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

 باأل;داف
  150 1875.73 ا�Ëموع

0.164 
0.920  

 غ)= دالة

 15.815 3 47.444 ب)ن ا�Ëموعات

 18.196 147 2674.75 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

 ىبا�Ëتو
  150 2722.19 ا�Ëموع

0.869 
0.459  

 غ)= دالة

 14.19 3 42.581 )ن ا�Ëموعاتب

 26.959 147 3962.91 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

`س ربطر التد  ق
  150 4005.49 ا�Ëموع

0.526 
0.665  

 غ)= دالة

 41.08 3 123.24 ب)ن ا�Ëموعات

 50.656 147 7446.4 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

بالوسائل 
  150 7569.7 ا�Ëموع و>�شطة

0.811 
0.490  

 غ)= دالة

 32.570 3 97.7 ب)ن ا�Ëموعات

 48.974 147 7199.16 داخل ا�Ëموعات
مق<=حات خاصة 

 بالتقو5م
  150 7296.87 ا�Ëموع

0.665 
0.575  

 غ)= دالة

 1505.53 3 4516.6 ب)ن ا�Ëموعات

 �ست¼يان ك�ل 968.71 147 142400.9 داخل ا�Ëموعات

  150 146917.5 ا�Ëموع

1.554 
0,203  

 غ)= دالة

  ).151=ن(
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دة با��دو السابق    ل و5تÓ« من النتائج الوا   : ما ي8Y(  ) ر

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو داللـــــة عـــــدم وجـــــود  -  ىفـــــر و أو أقـــــل ، بـــــ)ن متوســـــطات 0 5و
;ـــر حـــو مق<=حـــات عـــالج تزايـــد �ـــسب  جـــات طـــالب الـــشعب النوعيـــة ب�ليـــة ال<=بيـــة جامعـــة > لد ز ر

اسيةرالرسوب  89 استظ0ار مقر ال ع�Y �سQبانة ا�¸اصة  ، رقرآن الكر5م باختالف الفرقة الد
ً، وìــ8 قيمــة غ)ــ= دالــة إحــصائيا؛ حيــث )1,554): (ف: (بــذلك ؛ حيــث بلغــت قيمــة اختبــار 

، وìـــ8 قيمـــة  ) 0.203: ( ;ـــو SPSSىqـــان مـــستو الداللـــة ا�Ëـــسوfة ل0ـــا باســـتخدام برنـــامج 
ضة  وأك= من مستو الداللة املفر  ) .   0,05(ى

ـــستو داللــــة فــــ -  ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مـ ىر جــــات طــــالب 0 5و رو أو أقــــل ، بــــ)ن متوســــطات د
ـــالج تزايــــد �ــــسب الرســــوب  9ــــ8  ;ــــر حــــو مق<=حــــات عـ ـــة ب�ليــــة ال<=بيــــة جامعــــة > لالــــشعب النوعيـ ز

اسـية راستظ0ار مقـر القـرآن الكـر5م بـاختالف الفرقـة الد  ، 9ـq 8ـل مجـال مـن ا�Ëـاالت الـستة ر
مق<=حـــات عـــالج أســـباب الـــضعف ا�¸اصـــة بالطالـــب، ومق<=حـــات : وìـــ8، املتـــضمنة لـــذلك

عــالج أســـباب الـــضعف ا�¸اصــة باأل;ـــداف، ومق<=حـــات عــالج أســـباب الـــضعف ا�¸اصـــة 
`س، ومق<=حــات عــالج  ، ومق<=حــات عـالج أســباب الــضعف ا�¸اصـة بطــر التـد ربـا�Ëتو ق ى
ـــــباب الــــــضعف  ــــات عــــــالج أسـ ـــة بالوســــــائل و>�ــــــشطة، ومق<=حــ أســــــباب الــــــضعف ا�¸اصـــ

؛ 0.164؛ 2,584: (ل0ـــــا عYـــــ� ال<=تyـــــب ) ف(صــــة بـــــالتقو5م، فقـــــد بلغـــــت قيمـــــة اختبـــــار ا�¸ا
ى، وجميع0ا  قيم غ)= دالـة إحـصائيا؛ حيـث qـان مـستو ) 0.665، 0.811؛ 0.526؛ 0.869 ً

؛ 0.665؛ 0.459؛ 0.920؛ 0,056: ( ;ــــو SPSSالداللــــة ا�Ëــــسوfة ل0ــــا باســــتخدام برنــــامج 
ضـــة ، وجميع0ـــا أكـــ= مـــن مـــس)0.575، 0.490 وتو الداللـــة املفر ، وfـــذلك يتـــÓ« )0,05(ى

ق بــ)ن متوســطات اســتجابات عينــة البحــث مــن طــالب الــشعب النوعيـــة  وعــدم وجــود فــر
م 9ـ8 مقــر åســو ;ــر بالقـا;رة حــو مق<=حـات أســباب ضـعف0م و رب�ليـة ال<=بيــة جامعـة > ر ل ز

:  راسـية يحفظ القرآن الكر5م  ع�Y ا�Ëـاالت الـستة لالسـQبانة، Dعـز الخـتالف الفرقـة الد
)�zالرا�عة- الثالثة – الثانية ->و . ( 

اسة  املتعلقة النتائج مناقشة   :  : ربالسؤال الرا{ع للد

اسة ، ع8Y عدم  ق ذات داللة إحصائية عند ر   دلت نتائج bجابة عن السؤال الرا�ع للد وفر
جـات طـالب الـشعب النوعيـة ب�ليـة ال0 5ىمستو داللة  <=بيـة جامعـة رو أو أقل ، ب)ن متوسطات د

;ـــر حـــو مق<=حـــات عـــالج تزايـــد �ـــسب الرســـوب  9ـــ8 اســـتظ0ار مقـــر القـــرآن الكـــر5م بـــاختالف  ر> ل ز
اسـية ـا  ، رالفرقـة الدäواقعيـة كث)ــ= مـن مق<=حـات عـالج أســباب : ريرجـع ذلـك ألمــو عـدة،  م

رالضعف q 89ل محو من ا�Ëاو الستة لالسQبانة مق<=حات عالج أسباب ضـعف طـالب  ر
ن، كمــا يرجـــع ذلــك ل�ــو مق<=حــات عـــالج رة 9ــ8 حفــظ مقـــر القــرآن الكــر5م الــشعب النوعيــ

دة 9ــq 8ــل محــو مــن ا�Ëــاو الــستة لالســQبانة ، قــد اســتمدت مــن  رأســباب الــضعف الــوا ر ر
ــــــرأي  ـــــــتطال8è الـــــ ـــــــن اســــ ــــــــصة ، ومـــ ـــــــات املتخصـــ ــــــن >دبيــــ ـــــــــسابقة ومــــ ـــــــــات الــ اســ ـــائج الد ـــــ رنتــ

ـــم التحقــــق مــــن صــــدق ــ8 أنــــھ قــــد تـ 0ا �عرضــــ0ا عYــــ8 للمتخصــــص)ن والطــــالب ، باإلضــــافة إzــ
 8zالتــاfبانة ، املتخصــص)ن ، وQا �ســــا ألثــرت فــإن ;ــذه املق<=حــات الnــS تــضمن�å لــو عمــل

 89 تحس)ن حفظ –ي كما ير الباحث وكما اتفقت معھ العينة متخصص)ن وطالبا –فعال 
م 9ــ8 حفـــظ åســـو م ، وعــالج أســـباب ضــعف0م وvر;ــؤالء الطـــالب ملقــر القـــرآن الكــر5م علـــ ر

م ،رمقر القرآن اvلكر5م عل  
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اسة    :ر وتتفق ;ذه النQيجة مع د

اسة    :      رتوصيات الد

 8Yبما ي S�/اسة السابقة ، فإن الباحث يو   :ر       89 ضوء نتائج الد

سـوب طـالب الـشعب النوعيـة ب�ليـة ال<=بيـة  -1 الـة أسـباب تز5ـد �ـسب  ة العمـل عYـ� إ رضـر ز ور
;ـــر بالقـــا;رة 9ـــ8 اســـتظ0ار مقـــر القـــرآن الكـــ رجامعـــة > دة بمجـــاالت �ســـQبانة ز رر5م ، الـــوا

اســـات  `س مـــن املتخصـــص)ن بقـــسم الد اســـة مـــن أعـــضاء ;يئـــة التـــد راملوج0ــة لعينـــة الد ر ر
 Jaس بقــسم املنــا` ;ــر بالقــا;رة ، وأعــضاء ;يئــة التــد رbسـالمية ب�ليــة ال<=بيــة جامعــة > ز

اسات bسالمية واللغة العرfية ، وطالب الشعب النوعية بال�ل `س الد روطر تد ر ية ؛ من ق
خالل >خذ بمق<=حات عالج أسباب ضعف طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بيـة جامعـة 
دة باالسQبانة املتضمنة ل0ا، والSn تم  ;ر بالقا;رة 89 حفظ مقر القرآن الكر5م ، الوا ر> رز
ـــا نQيجـــة Ãاســـة مـــن املتخصـــص)ن وطـــالب تلـــك الـــشعب ؛ حيـــث إ رتطبيق0ـــا عYـــ� عينـــة الد

اسة علمية ��يحة ا ردå ونا�عة ممن ل0م صلة قو5ة .  

دة با�Ëـــال >و  -2 ســـوب حفــظ الطـــالب الـــوا لمراعــاة مق<=حـــات عـــالج أســباب تز5ـــد �ـــسب  ر ر
ر بحــ0م  عYــ8 وجــود العز5مــة الــصادقة؛ لتحقيــق أ;ــداف حفــظ مقــر ا�¸اصــة بالطالــب ؛

 وإلـزام0م بتلقــي تــالوة القـرآن الكــر5م وحفظــھ، القـرآن الكــر5م بمـا أل;لــھ مــن م�انـة وثــواب
قDعـــر5ف0م بـــالفر بـــ)ن و ، عYــ� يـــد شـــيخ مجيـــد مـــتقن مـــن خـــالل شـــ0ادة موثقـــة مـــن الـــشيخ

ــــــودة  ـــــــات املوجــــ ــــــــصط�éات والعالمـــ ــــر5ف0م باملــ ــــــي، وDعــــــ ـــــــم bمالªــــ ــــــا�ي والرســـ ـــــــم العثمــــ الرســـ
ـــراءة  ــــ� القـــ ـــتالوة النموذجيــــــة لآليــــــات ؛ حnــــــ¶ يتعــــــود الطالــــــب عYــ باملــــــ��ف ، ومراعــــــاة الـــ

ف حق0ا من أح�ـام ا لتجو5ـد وقواعـده، ، واسـتخدام مـا يمكـن وال��يحة، وإعطاء ا��ر
س التالوة ، فإن ذلك يضفي نوعا من الQشو5ق والبعد با��صة  رمن وسائل bيضاح 89 د
عــن الرتابــة اململـــة ، والــس×8 إzـــ� تخلــيص ألــسنة الطـــالب مــن عيـــوب النطــق ، qالفافـــأة ، 

أوجـھ الQـشابھ 9ـ8 وDعـر5ف0م بوالنأنأة ونحو ذلك ، ومنع سر5ان الل�Kات العامية للـتالوة ، 
ــاäــا، وكيفيــة التمي)ــ� بية 9ــ8 مفردا|åــشاQيــات املÕ ،  ــسميع للطالــب مــن أوائــل الــسوQرال

اي�ـــاÃ 8ـــا و9ـــïـــ« أمـــا حـــسب ، و>جـــزاء وأثناÔت�لـــيف0م بكتابـــة مـــا يطلـــب حفظـــھ بخـــط وا
ـــادي الـــــ��يح ـــم bمالªـــــي العــ 0م الرســـــم العثمـــــا�ي ، وأمـــــا حـــــسب الرســvـــار  ، وتـــــوج الختيــ

 .ر املناسبة ل�éفظ وخاصة 89 الب�و>وقات

ة تب·S مق<=حات عالج أسـباب ضـعف حفـظ  -3 ات إ�z ضر شاد املسئول)ن وصا�×8 القرا رإ ر ور
`س  رالطــالب 9ـــ8 ا�Ëـــال الثـــا�ي ا�¸ــاص باأل;ـــداف ؛ مـــن خـــالل تحديــد أ;ـــداف عامـــة لتـــد
ا ا�¸مسة و8ì شعبة ا�¸دمة ùالقرآن الكر5م لطالب الشعب النوعية ب�ل شعبة من شع

جتماعيـــة واملكتبـــات وال<=بيـــة الفنيـــة وعلـــم الـــنفس وال<=بيـــة ا�¸اصـــة ، وكـــذلك تحديـــد �
ة تنو`ــع  م ، مــع ضــرvة علــ ة قرآنيــة مقــر ــا ول�ــل جــزء وسـوå ورأ;ـداف خاصــة ل�ــل فرقــة ر ر

 . مستو5ات >;داف 

ســوب طــالب الــشعب النوعيــة 9ــ8  -4 رالــس×8 إzــ� تنفيــذ مق<=حــات عــالج أســباب تزايــد �ــسب 
ىالقرآن الكر5م ا�¸اصة با�Ëتو ؛ وذلك مـن خـالل تخـصيص كتـاب ل�ـل راستظ0ار مقر 

اسـية ؛ بحيـث يل<ـ�م 9ـ8 نـصھ  رطالب ؛  يتضمن >جزاء والسو املقر حفظ0ا ل�ـل فرقـة د ر ر
بالرســــم العثمـــــا�ي ، مــــع وجـــــود ;ـــــوامش تتــــضمن �عـــــض أح�ـــــام التجو5ــــد ، وfيـــــان معـــــا�ي 
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ل= إجمـــا8z لآليــــات الnـــS تــــدو حــــو ال�لمـــات القرآنيــــة الnـــS تحتــــاج لبيـــان معنا;ــــا ، وتفــــس) ر
ايـة موضوع محدد ، Ã ¶nغي)= امل��ف الذي يقرأ منھ حD وإلزام الطالب �عدم

ــا ، العـام ؛ حnــ¶ يألفــھ و5تعـود عليــھ äط بيfة والــرåــشاQوتــضمينھ توضــيحا لآليـات امل
رملــــساعدتھ عYــــ� ا��فــــظ دو أخطــــاء وDــــشQت ؛بمـــــا óــــساعده عYــــ� إتقــــان حفظــــھ للمقـــــر  ن

 . وف0مھ 

;ر مر -5 زاعاة عالج مق<=حات أسباب ضعف طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >
`س ؛ وذلــك مــن خــالل  ربالقــا;رة ا�¸اصــة بطــر التــد `س القــرآن الكــر5م ق ــع طــر تــد رتن̀و ق

ة املــــراد  ، وأن تـــالوة وحفظـــا `س املعـــاو بـــتالوة املقطـــع أو الـــسو ريبـــدأ عـــضو ;يئـــة التـــد ن ر
ـــا وتالو|ــــــا للطــــــالب ، مرا ـــــف الطــــــالب املتم)ــــــ�ين تحفيظ0ـــ ـــم ي�لـ ـــــد ، ثـــ ــــام التجو5ـ ـــا  أح�ــ عيـــ

بتالو|ـا ، ثـم �غ)ـ=;م حnـ¶ يتأكــد مـن إتقـان ا��ميـع لتالو|ــا ، و`عطـي نبـذة مختـصرة نبــذة 
مختــــصرة عــــن Õيــــة أو Õيــــات املــــراد حفظ0ــــا ، مــــع بيــــان املع·ــــb Sجمــــا8z لآليــــات وســــ¼ب 

ل0ا    . و5رfط ب)ن Õيات لyس0ل حفظ0ا - إن وجد–ونز

م 9ــــ8 تب·ـــ -6åســــو ســــوب طــــالب الـــشعب النوعيــــة و رS مق<=حــــات عــــالج أســــباب تزايـــد �ــــسب  ر
: راستظ0ار مقر القرآن الكر5م ا�¸اصة بالوسائل و>�شطة التعليمية ؛ وذلك من خالل 

ـــــالب  ــــرآن الكــــــر5م لطــ ــــر القـــ `س مقــ ــــد ـــــود بال�ليـــــــة 9ــــــ8 تـــ رتفعيــــــل معمــــــل الـــــــصوتيات املوجـ ر
ر`س مقـــــر حفـــــظ القـــــرآن الكـــــر5م، ر وتخـــــصيص قاعـــــات لتـــــد،الـــــشعب النوعيـــــة بال�ليـــــة 

ا qل الوسائل املعينـة 9ـ8 ذلـك vس القـرآن الكـر5م ، مـن .يوضع ف` روqـل مـا يحتـاج إليـھ تـد
فـوف ، وج0ـاز  `ـس0ا ، و ا أح�ام التجو5د املرتبطة باآليات الSn يتم تدå رمصاحف ملونة ر

ل إعطــاء qــمكــ= صــوت مــع ج0ــاز الــصدى ، وج0ــاز حاســب آzــ8 ، وج0ــاز عــرض بيانــات ، و
ـــار القــــراء qالــــشيخ ا��ـــــصر - صــــوتيا أو صــــوتيا مرئيــــا– يتــــضمن Dــــ�æيال cdطالــــب  ي لكبـ

غبــة الطالــب للمقـــر حفظــھ 9ـــq 8ــل فرقـــة  روالــشيخ املºــشاو أو البنـــا أو غ)ــ=;م ، حـــسب  ر ي
اســية  ــا آليـــة أو ، وردäـــل لــو مq =(ــشó Sــnـــاأللوان الfي و�نطباعــة مـــ��ف بالرســم العثمــا

رحــسن الوقــوف عليــھ، وfحيــث يتــضمن املقــر حفظــھ لعــدة آيــات تQنــاو موضــوعا معينــا ي
اسية ع�Y حدة ، توجيھ الطالب إ�z املواقـع bسـالمية الnـS  ورفقط ع8Y طالب qل فرقة د

وعمــــل مـــــسابقات للطــــالب 9ـــــD ، 8ع·ــــS بــــالتحفيظ للقـــــرآن الكــــر5م وDعلــــم أح�ـــــام تجو5ــــده 
 .ا��فظ والتالوة والتفس)= ومنح الفائز5ن جوائز وأوسمة تكر5م 

ســـوب طـــالب الـــشعب العمـــل -7 ر عYـــ8 تنفيـــذ مـــا جـــاء بمق<=حـــات عـــالج أســـباب تزايـــد �ـــسب 
9ــــ8 حفــــظ مقــــر القــــرآن الكــــر5م ا�¸اصــــة بــــالتقو5م ؛ وذلــــك مــــن خــــالل   اDــــساق :رالنوعيــــة 

`س مقـر حفـظ القـرآن الكـر5م ر>سئلة مع أ;ـداف تـد 5بات؛ يتـضمن ، ر روعمـل دليـل للتـد
ـــاذج أل ســــئلة �متحـــــان يقــــوم باإلجابـــــة أســــئلة تحر5ر5ـــــة متنوعــــة مقاليـــــة وموضــــوعية كنمــ

ــاäيـــات  ، وعÕ 8 امل¼ـــسط لـــبعضzجمــاb =(س التفـــسyتـــضم)ن أســـئلة �ختبــار أســـئلة تقـــ
وتــضم)ن أســئلة �ختبــار أســئلة تقــyس �عــض أح�ــام التجو5ــد رالقرآنيــة املقــر حفظ0ــا  ، 

 بدايـــة التقـــو5م املــستمر للطالـــب 9ـــ8 ، وراملرتبطــة باآليـــات القرآنيـــة الكر5مــة املقـــر حفظ0ـــا
ا¾ــ�S وأثنائــھ   و9ــ8 - بواســطة املتخصــص)ن مــن ال0يئــة املعاونــة بمعمــل القــرآن–رالعــام الد

ايتـــھ باملعمـــل و9ـــ8 �متحـــان التحر5ـــر أيـــضا ، وتحـــت إشـــراف ا�¸ـــ=اء املتخصـــص)نÃو ي ، 
ـــــان العمYـــــــ8  جـــــــات امتحــ `ـــــــع د رتو ـــــشفو(ز ـــــاآلDي) يالــ جـــــــة ل�éـــــــضو q :15ــ ر د جـــــــات 15+ ر ر د

جــة لالمت30+ للت�ليفــات  ايـــة العــام، وتخـــصيص ر دÃ جــة لالمتحـــان 40يحـــان الــشفو ر د
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ايــة العــام، وإعطــاء الطالــب ا��ــافظ Ã 84 أجــزاء تقــدير ممتــاز ، وا��ــافظ 5يالتحر5ــر 9ــ 
 جــــزءان تقــــدير 2 أجــــزاء تقــــدير جيــــد ، وا��ــــافظ 3أجــــزاء تقــــدير جيــــد جــــدا ، وا��ــــافظ 

، وا��افظ   .راسب تقدير ضعيف ، وغ)= ا��افظ تقدير  جزء واحدا 1لمقبو

اسة    :رمق��حات الد

 8Yا ما يäا، ومå اسات تتصل اسة وتوصيا|ا ، يمكن تقديم مق<=حات بد ر        89 ضوء نتائج الد   :ر

اسة إجراء .1 اسة مماثلة رد اسية وصفوف مراحل 89 ا��الية رللد  .ىأخر  رد

اســـــة مماثلـــــة حـــــو أســـــباب ضـــــعف حفـــــظ طـــــالب ال�ليـــــات الـــــشرعية والعرfيـــــة  .2 لإجـــــراء د ر
;ر الشر5ف ملقر القرآن الكر5م ومق<=حات عالج0ا بجامعة  ر>  . ز

سوب طالب  .3 اسة Dس�دف Dعرف فاعلية برنامج مق<=ح لعالج أسباب تز5د �سب  رإجراء د ر
;ر 89 استظ0ار مقر القرآن الكر5م  رالشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >  .ز

ـــــرآن الكــــــر5م مــــــن وج0ــــــة ن .4 `س القـ ـــ=ح لتطــــــو5ر تــــــد ر فاعليــــــة تــــــصو مق<ـــ ـــــص)ن ر ــــر املتخصـ ظــ
;ر   . زوالطالب ع8Y تنمية حفظ طالب الشعب النوعية ب�لية ال<=بية جامعة >

اسـة Dـس�دف Dعــرف فاعليـة بـرامج تحفـيظ القــرآن الكـر5م ا��اسـوfية 9ـ8 تنميــة  .5 رإجـراء د
 .رحفظ الطالب مقر القرآن الكر5م 

اســة Dــس�دف تحديـد معيقــات الــتالوة وا��فــظ لطـالب qليــة ال<=بيــة .6  ومق<=حــات رإجـراء د
 .عالج0ا من وج0ة نظر الطالب واملتخصص)ن 
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اسة  مصادر    :رومراجع الد

 .القرآن الكر5م  

 ، القــا;رة ، ي�ـ�يح البخـار و;ـو ا��ـامع املـسند) : م b ) :2012مـام أíـي عبـد هللا دمحم بـن إسـماعيل
 .دار التأصيل مركز البحوث وتقنية املعلومات 

ة   bمــام أíـــي عyــ��S بـــ اســـة مركـــز ال<=مـــذي و;ــو ا��ـــامع الكب)ـــ=ســ�ن ) : 2016(رن ســـو ر ، تحقيــق ود
 .البحوث وتقنية املعلومات ، القا;رة ، دار التأصيل مركز البحوث وتقنية املعلومات 

ا�ي  ف0د  ودمحم خض)= فارع املر انيـة 9ـ8 معا��ـة : ي راتجا;ات معلSÀ ال<=بية bسالمية نحو تطبيق برنامج القاعدة النو
طاء تالوة وحفظ القرآن الكر5م لدي طالب املرحلة املتوسطة 89 محافظة العال ، ا�Ëلة العلمية ل�ليـة أخ

  .م2019 ، أغسطس  8، ع 35ال<=بية ، جامعة أسيوط، مجلد

أثر برنامج مق<=ح لعالج ضعف الطـالب 9ـ8 تـالوة القـرآن الكـر5م 9ـ8 : إبرا;يم بن دمحم إبرا;يم آل داود
ـــة امللـــــك ســـــعود ، الــــصف الـــــسادس �بتـــــ ســـــالة ماجـــــست)= ، qليــــة ال<=بيـــــة ، جامعــ رداªي ، 

 .ه1427

ûس مشكالت: qامل ا��دی÷S، وإسراء  إبرا1یم احمد سعید دمحم عمر إحسان  القرآن تالوة مادة رتد
ûـ��S نظـر وحفظـھ مـن وج0ـة الكـرÁم ضـع املـادة رتد مـة لا��لـو ووالطالبـات و ل0ـا ،  زالال

  .596 -580م ، ص ص 2014 ، 3 ، العدد 25لدللبنات، ا�Ë ال<=بیة qلیة مجلة

جيلــة ،  ، وســعاد ســعيد عYــ8 الدغyــشة ، وعبــد العز5ــز ;ــادي صــا�« أبــو  رإل0ــام يح2ــS حــس)ن العلــو ي
 الرا�ـع ا�Ëلـد  والنفـسية ال<=بو5ـة العلـوم مجلـة  >بحـاث و�ـشر للعلـوم العرfيـة ا�Ëلـة

  م2020 ف=اير  الثامن العدد 

ـــد زqـــــي ا��ـــــالد  ـــة bســـــالمية: ا��ـــــالد ماجــ `س ال<=بيــ  1>ســـــس الظر5ـــــة و>ســـــاليب العمليـــــة، ط: رتـــــد
 ) م2004(

أســـباب ضــعف الطلبـــة 9ـــ8 املرحلــة >ساســـية 9ـــ8 تـــالوة :  خديجــة خ)ـــ= هللا عبـــد الــرحمن العظامـــات 
قالقـــرآن الكــــر5م مـــن وج0ــــة نظـــر املعلمــــ)ن واملعلمــــات 9ـــ8 محافظــــة املفـــر ، مجلــــة العلــــوم 

  .567 ص -540م ، ص 2018، يونيو 2، عدد19ال<=بو5ة والنفسية ، مجلد 

 م2003يالدليSÀ والشمر ، 

 معلـم تخـصص طلبـة ضـعف أسـباب: يشـادي فخـر أبـو لطيفـة ، وعبـد الكـر5م محمـود الـصالح)ن 
ة 89 التقنية الطفيلة جامعة 89 صف اسات، وج0ة من التالوة والتجو5د رم0ا  رنظر;م ، د

ا�Ëلد ال<=بو5ة، العلوم
ّ

  .188 -174م ،  ص ص 2020، 3العدد  ، 47 

رنموذج مق<=ح ملقر القرآن الكر5م والتجو5د لطالب املرحلـة �بتدائيـة ، : املقاطي إبرا;يم بن صا�«
;ـر ،  زومـدي مناسـ¼تھ مـن وج0ـة نظـر ا�¸ـ=اء واË¸تـص)ن، مجلـة qليـة ال<=بيـة ، جامعـة >

 .  م 2020ل، ا��زء >و أكتوfر ، 188العدد 

`س العلوم الشرعية طرائق: عباس م�Ïوب  fد ، عالم الكتاب ا��ديث ، ( ر تد  م2006رأ
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س ). ;ـــــ1423(ســــعود بــــن عYــــ8 , العقيــــدي رواقــــع حفـــــظ القــــرآن لــــدى طــــالب املرحلــــة الثانو5ــــة بمـــــدا
ة. تحفيظ القرآن الكر5م رسالة ماجست)= غ)= مºـشو , جامعـة امللـك سـعود. qليـة ال<=بيـة. ر

 .الر5اض ،

�Yو أحمد عqامل تطو5ر :  ( رمدJaي،   الفكر دار :القا;رة التفك)=، وتنمية ناíم2011العر( 

 S�¾8 أحمد موYأسـبابھ ( كيف تجعل ابنك حافظا للقرآن الكر5م ، ضعف حفـظ القـرآن الكـر5م :ع
  .)ه 1425مطا�ع الشاطئ ا��ديثة بالدمام ، ) ( قوطر عالجھ

8Yع  S��y8 عYس >داء ىمستو تقو5م: مسم`  املتوسطة 89 باملرحلة سالميةb ال<=بية ملعلSÀ ي رالتد
`س اس<=اتيجيات ضوء وتفس)=ه ، مجلة العلوم ال<=بو5ة والنفسية  القرآ�ي النص ف0م رتد

 .م 2020 دóسم= 48،30، عد 4، م 

`س 9ـ8 التعلـيم تقنيـات اسـتخدام واقـع: الفيفـي حـس)ن بـن أحمـد بـن عyـ��¶  الكـر5م القـرآن رتـد
سالة ماجست)= ، qلية العلوم  وقاتومع الر5اض مدينة الثانو5ة 89 باملرحلة راستخدام0ا، 

 �1434جتماعية ، جامعة bمام دمحم بن سعود

ك  الكـر5م القـرآن حفـظ وتـالوة 9ـ8 ببyـشة املعلمـ)ن qليـة طـالب ضـعف أسـباب .: يفـايز الـش0ر رمبـا
ة غ)=( ماجست)= رسالة عالج0ا، وسبل ، أم ال<=بية،جامعة qلية )رمºشو الـسعودية  ىالقر

  .م2007، 

 .م ١٩٩٤ ، والعلوم للثقافة العرíي املركز ب)=وت الوج)�، امل�ñم ، العرfية اللغة مجمع

دن ، : دمحم الـسيد عYـ8  `ـع 2011رموسـوعة املـصط�éات ال<=بو5ـة ، عمـان > زدار املـس)=ة للºـشر والتو
 م

اسة القرآن الكر5م : دمحم بن دمحم أبو ش0بة   م   2003القا;رة ، مكتبة السنة ، ( راملدخل لد

ســالة : يدمحم بــن مــض8X بــن صــنوخ الــشمر  `س القــرآن الكــر5م 9ــ8 الــصفوف >وليــة ،  رمــشكالت تــد ر
  ه1426ماجست)= ، qلية ال<=بية ، جامعة امللك سعود، 

;ـر للقـرآن الكـر5م ، مجلـة : دمحم حف·S خليفة  يتـصو مق<ـ=ح لرفـع مـستو حفـظ طـالب التعلـيم > زى ر
;ر ،   .132 ص –ص 69م ، 1994 -ه1414 ،47 عدد ، زqلية ال<=بية ، جامعة >

`س القـــرآن الكـــر5م 9ـــ8 الـــصفوف الثالثـــة العليـــا 9ـــ8 املرحلـــة : دمحم صـــا�« بـــن عYـــ8 جـــان  رمعوقـــات تـــد
;ــــــر ، العــــــدد  ــــة ، مجلــــــة qليــــــة ال<=بيــــــة ، جامعــــــة > ل، ا��ــــــزء >و ، مــــــايو ، 140ز�بتدائيــ

 .م   2009

قـا�ي   ، القـا;رة ، مطبعـة عyـ��S البـاíي 1 9ـ8 علـوم القـرآن ، جمنا;ـل العرفـان: ردمحم عبد العظيم الز
  ا��لST وشرqاه ، د ،ت

 طلبــة ضــعف أســباب:يدمحم عبــد الفتــاح شــا;)ن ، وإســماعيل دمحم شــندي ، وعYــ8 صـــ= علــوش  
ات 89 املفتوحة جامعة القدس b 89سالمية ال<=بية Dعليم تخصص والتجو5د  التالوة رم0ا

`سمـن وج0ـة نظــر الطلبـة وأعــضاء ; لعالج0ــا، مجلـة جامعــة  برنـامج واق<ــ=اح ريئـة التــد
ـــد الثالــــــث ، ع  ــــات ال<=بو5ــــــة والنفــــــسية ، ا�Ëلـــ اســ ـــة لألبحــــــاث والد ، ) 9(رالقــــــدس املفتوحـــ

   44 ص -13م ، ص 2015�سيان ،
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8öو طر5قة استخدام أثر: محمود جمال السل�Ë8 ا�5  حفظ 89 واملؤجل املباشر التحصيل 89 رالتد
ة  لطلبـ رالـسو اسـات، الثالـث الـصف ةراملقـر ا�Ëلـد ال<=بو5ـة، العلـوم ر>سا¾ـ�S، د

ّ
 43 ، 

 .م 2016 ، 5 م�éق

اس قلعـھ 5ــ8  `ــع ،  ( 2م�ñــم لغـة الفق0ــاء ، ط: ودمحم ر زلبنــان ، دار النفـاªس للطباعــة والºــشر والتو
 ) .م 1988

 ال<=بيـة ب�ليـة الكـر5م وتجو5ـد القـران تـالوة 9ـ8 الطالبـات ىمـستو تـد�ى أسـباب: عمـر دمحم طـھ م·ـ¶
اسـة(العز5ـز  عبـد بـن سـطام >م)ـ= بجامعـة بالـدلم  قـسم طالبـات عYـ8 ميدانيـة رد

اسـات  نqـانو . نوالثمـانو الرا�ـع الفـتح العـدد الـدلم مجلـة ال<=بيـة ب�ليـة أإلسـالمية رالد
 154 ص -131، ص 0202 لسنة ل�و

 9ـــ8 تـــالوة القـــرآن أســـباب ضـــعف طـــالب املرحلـــة املتوســـطة). ;ــــ1410(أحمـــد دمحم ال0نـــدي , نجـــادات
الكــــر5م مــــن وج0ــــة نظــــر مــــشر89 ال<=بيــــة bســــالمية ومعلÀــــS القــــرآن الكــــر5م بمدينــــة مكــــة 

ة. املكرمة رسالة ماجست)= غ)= مºشو  ) .مكة املكرمة , ىجامعة أم القر. qلية ال<=بية, ر

 ةتـالو 9ـ8 �بتـداªي ا�¸ـامس الـصف تالمیـذ ضـعف أسـباب) م2008: ( ا��بـار أمـ)ن دمحم لقمـان ندى
 qلیة أبحاث املوصل مجلة مدینة 89 ومعلمات7ا املادة معلSÀ نظر من وج0ة القران الكرÁم

 ٨٨ ص  -٦٨ ص -  ٣ العدد ، ٨ ا�Ëلد >ساسیة، ال<=بیة

أســباب ضــعف طلبــة املرحلــة املتوســطة 9ــ8 تــالوة القــرآن الكــر5م مــن وج0ــة نظــر : �غــم محمــود عبــد 
fاســـات تر ســـ�ا، مجلـــة د ¾ـــ�S املـــادة ومد رمد ر  -211م ، ص 2014ز ، تمـــو 27و5ـــة ، العـــدد ر

 . 236ص 

اسة م8X الدين عبد هللا حسن  سوب الطـالب 9ـ8 مـادة القـرآن الكـر5م وعالج0ـا ، مجلـة : رود رظا;رة 
ن   م 2010 –ه 1432وجامعة القرآن الكر5م والعلوم >ساسية ، العدد ا��ادي والعشر

  . 138 -101، ص 

`س القــرآن الكــر5م للــصف الثالــث ثــانو رتــصو: ياســر بــن عبــد هللا بــن محمــود  ي مق<ــ=ح لتطــو5ر تــد ر
س تحفــيظ القــرآن الكــر5م باســتخدام حقيبــة Dعليميــة قائمــة عYــ8 الــتعلم الــذاDي ،  ربمــدا

م ، ص ص 2019 ، أغــسطس ، 8، عــدد 35مجلــة qليــة ال<=بيــة ،جامعــة أســيوط ، مجلــد 
29- 73 

ة التجو5د لدي طلبة مركز القرآن أثر برنامج بالوسائل املتعددة 89 تن:  يوسف خليل مطر  رمية م0ا
ســالة ماجــست)= ، qليــة ال<=بيــة ، ا��امعــة bســالمية  رالكــر5م با��امعــة bســالمية �غــزة ، 

اسة الذوادي . م �2004غزة ،  ت د ر، كما أشا  ه1431ر
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