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د. نافذ سليمان اجلعبدرجة ممارسة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي لدورها التربوي في ضوء بعض املتغيرات

to add to memorizing the Quran, the understanding 
and work with it, and the inviting to it, and qualifying 
the conservers to be imams to reform to society and 
advocates for the development of the humans and 
the liberation of the land.

Key words: Educational role – Quran 
Memorization- Centers – Rafah Governorate.

مقدمة:
العامل  يف  اليوم-  امل�سلمة  الأجيال  لأحوال  املتاأمل  اإن 
ل  مبا  يدرك  خا�سة-  الفل�سطيني  واملجتمع  عامة،  الإ�سالمي 
يدع جماًل لل�سك، مدى الهوة الوا�سعة بني ال�سلوك الواقعي الذي 
الإ�سالم،  بها  جاء  التي  ال�سامية  والقيم  الأجيال،  هذه  متار�سه 
حيث ظهرت النحرافات الفكرية والأخالقية، مما ت�سبب يف تاأخر 
الواقع املرير يدفع كل  الإ�سالمية، وتبعيتها لغريها، وهذا  الأمة 
ودورها  الأول،  جمدها  اإىل  الأمة  يعيد  خمرج  عن  للبحث  غيور، 

الرائد يف قيادة الب�رشية.
هذا  من  املخرج  اأن  على  امل�سلمني  من  اثنان  يختلف  ول 
ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  اإىل  احلقيقية  العودة  يف  يتمثل  الواقع 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(، عودة تتج�سد يف التغيري ال�سامل لل�سخ�سية 
امل�سلمة، لت�سدر يف تفكريها و�سلوكها من نبع الإ�سالم ال�سايف، 
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  عنها(  اهلل  )ر�سي  عائ�سة  و�سفت  كما 

و�سلم( "كان خلقه القراآن" )رواه اأحمد، رقم24080(. 
ورغم امتالك الأمة الإ�سالمية لعوامل القوة املتعددة، وعلى 
من  معه  تتعامل  تزال  ل  اأنها  اإل  وجل-  –عز  اهلل  كتاب  راأ�سها 
زاوية التربك وحت�سيل الثواب الأخروي، ول تتعامل معه على اأنه 
منهج يجب اأن يحكم كل جمالت احلياة، كما يقول )القر�ساوي،  
اأ�سبه  اأ�سبه بحا�رش، ومن�سيًا  راأيت غائبًا  "ما  2011:�ص405(: 
مبحتفى به، من القراآن الكرمي يف حياة امل�سلمني، ومع هذا ترى 
فالقراآن  تق�سري،  اأبلغ  الكرمي  القراآن  امل�سلمني مق�رشين يف حق 
املوؤثر  ول  امل�سلمني،  لعقول  الأول  املوجه  هو  ي�سبح  مل  الكرمي 
الأول يف قلوب امل�سلمني، ول املحرك الأول ل�سلوك امل�سلمني، ول 

املغري الأول ملا باأنف�ص امل�سلمني".
الكرمي،  للقراآن  واجلادة  ال�سادقة  العودة  من  بد  ل  اإذاً 
عليه  كان  كما  امل�سلم  �سخ�سية  بناء  على  قادرة  تكون  عودة 
بخ�سائ�ص  ات�سفوا  الذين  عليهم(،  اهلل  )ر�سوان  ال�سالح  ال�سلف 
املوؤمنة  ال�سخ�سية  التزام  تعني  والتي  كالربانية؛  الكرمي  القراآن 
الأهواء  املنزه عن  وال�سنة،  الكتاب  امل�ستمد من  الرباين  باملنهج 
نحوها  تتجه  التي  النهائية  الغاية  واعتبار  والق�سور،  والنق�ص 
هذه ال�سخ�سية يف اأعمالها واأقوالها هو اهلل رب العاملني، اأي اأنها 

ربانية امل�سدر والغاية.
بها  ويق�سد  والعتدال:  الو�سطية  بخا�سية  ات�سفوا  كذلك 
ح�ساب  على  لأحدهما  ميل  فال  متناق�سني،  طرفني  بني  التو�سط 
الطرفني  كال  يف  الإيجابية  اجلوانب  التو�سط  يت�سمن  بل  الآخر، 
{َوَكَذِلَك♦ تعاىل  قال  كما  �سلبيات،  من  فيهما  ما  ويتفادى 
ًة♦َو�َسًطا♦ِلَتُكوُنوا♦�ُسَهَداَء♦َعَلى♦الَنّا�ِس♦َوَيُكوَن♦الَرّ�ُسوُل♦ اأَُمّ َجَعْلَناُكْم♦
ال�سمولية  اأي�سًا  ال�سفات  ومن  )البقرة:143(،  �َسِهيًدا}  َعَلْيُكْم♦

ملخص: 
حتفيظ  مراكز  ممار�سة  درجة  اإىل  للتعرف  البحث  هدف 
القراآن الكرمي يف حمافظة رفح لدورها الرتبوي يف �سوء بع�ص 
حيث  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  املتغريات، 
�سمم ا�ستبانة للطلبة يف مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة 
رفح للتعرف اإىل ذلك، وقا�ست ال�ستبانة اأربعة جمالت )العالقة 
مع  العالقة  والأقارب-  الأ�رشة  مع  العالقة  وجل-  عز  اهلل  مع 

املدر�سة- العالقة مع املجتمع(.
الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة وحتليلها  نتائج  على  وللح�سول 
الدرا�سة،  بيانـات  معاجلة  يف   )SPSS( الإح�سائي  الربنامج 
ملراكز  الرتبوي  الدور  اأن  اأهمها:  من  عديدة  نتائج  اإىل  وتو�سل 
حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة رفح كان عاليًا حيث بلغ )85.5 
%(، واأن جمال العالقة مع املدر�سة احتل املرتبة الأوىل حيث بلغ 
ن�سبة )94.1 %(، واأقل املجالت ن�سبة هو العالقة مع اهلل حيث 
بلغ ن�سبة )70.7 %(، واأو�سى الباحث ب�رشورة دعم هذه املراكز 
ماديًا ومعنويًا وتطوير ر�سالتها، لت�سيف اإىل حفظ القراآن الكرمي 
اأئمة  ليكونوا  احلافظني  وتاأهيل  اإليه،  والدعوة  به،  والعمل  فهمه 

اإ�سالح للمجتمع، ودعاة تنمية لالإن�سان وحترير لالأر�ص.
الكلمات♦املفتاحية:♦الدور الرتبوي-حتفيظ القراآن الكرمي-

املراكز- حمافظة رفح.
The Degree of practice of Quranic Memorization 
Centers for its Education Role in the Light of some 

Variables

Abstract:

The research aims to identify the educational 
role of the Quran centers in Rafah in the Light of 
some Variables. The researcher used the descriptive 
and analytical approach, and he designed a 
questionnaire for the students to identify the 
memorization educational effects on their morals 
and academic achievement. The questionnaire 
measured four areas (the relationship with Allah, 
the relationship with family and relatives, the 
relationship with school, and the relationship with 
community).

The researcher used the statistical program 
(SPSS) to process the study data, and he reached 
many results of the most important are: the 
educational role of the Quran centers in Rafah was 
high, reaching 85.5%, and that the relationship 
with the school ranked the first reaching a rate of 
94.1%, and the least areas rate is the relationship 
with God, reaching rate of 70.7%.. The researcher 
recommended the need to support these centers 
financially and morally, and develop its message 
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هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة ♦●
α( لتقدير درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي   ≥  0.05(
– موؤ�س�سة  )اجلن�ص  التالية  املتغريات  الرتبوي يف �سوء  لدورها 
التح�سيل  الدرا�سية-  املرحلة  ال�سكن-  مكان  القراآن-  حتفيظ 

الدرا�سي(؟

أهداف البحث: 
القراآن♦ البحث♦معرفة♦درجة♦ممار�سة♦مراكز♦حتفيظ♦ يهدف♦
املتغريات♦يف♦حمافظة♦ بع�س♦ �سوء♦ الرتبوي♦يف♦ لدورها♦ الكرمي♦

رفح♦من♦خالل♦حتقيق♦الأهداف♦الفرعية♦التالية:
يف ♦♦ الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  ممار�سة  درجة  تقدير 

حمافظة رفح لدورها الرتبوي.
على ♦♦ القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  اأثر  قيا�ص 

�سلوك الطلبة يف املجالت الأربعة )العالقة مع اهلل-العالقة مع 
الأ�رشة والأقارب- العالقة مع املدر�سة- العالقة مع املجتمع(.

معرفة اأثر متغريات الدرا�سة )اجلن�ص – موؤ�س�سة حتفيظ ♦♦
القراآن الكرمي- مكان ال�سكن- املرحلة الدرا�سية- معدل الف�سل 
الأول( درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لدورها الرتبوي.

أهمية البحث: 
تتمثل♦اأهمية♦هذا♦البحث♦فيما♦يلي:

الكرمي ♦♦ القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  يقي�ص 
للتعرف على جدوى عمل هذه املراكز يف تعديل �سلوك الطلبة.

اهلل- ♦♦ بكتاب  الأهمية لرتباطه  �سديد  مو�سوعًا  يعالج 
عز وجل- األ وهو الدور الرتبوي.

ميكن اأن ي�ستفيد من هذا البحث كل من وزارة الأوقاف ♦♦
حتفيظ  مراكز  عن  امل�سوؤولية  تتوىل  التي  الأخرى  واملوؤ�س�سات 

القراآن الكرمي.
يف ♦♦ يبحثون  الذين  الباحثني  لكل  �سابقة  درا�سة  ميثل 

الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ القراآن الكرمي.
الدور ♦♦ تعالج  �سابقة  درا�سات  على  الباحث  يعرث  مل 

الرتبوي ملراكز التحفيظ يف حمافظة رفح.

حدود البحث: 
القراآن  حتفيظ  مراكز  طلبة  على  احلايل  البحث  اأجري 
الكرمي يف حمافظة رفح، الواقعة يف اأق�سى جنوب فل�سطني، من 
لدورها  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  ممار�سة  درجة  درا�سة  اأجل 
الرتبوي، يف تعديل �سلوك الطلبة يف اأربعة جمالت )العالقة مع 
اهلل-العالقة مع الأ�رشة والأقارب- العالقة مع املدر�سة- العالقة 
مع املجتمع(، و مت اإجراء هذه الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول 
للعام الدرا�سي 2015 - 2016، حيث♦ا�ستهدفت♦الدرا�سة♦طلبة♦

موؤ�س�سات♦لتحفيظ♦القراآن♦الكرمي♦يف♦حمافظة♦رفح،♦وهي:
الكرمي  القراآن  دار  الدينية-  وال�سئون  الأوقاف  مديرية 

وال�سنة- دار الكتاب وال�سنة. 

جوانب  بكل  الهتمام  على  تعمل  الإ�سالمية  فالرتبية  والتوازن: 
املتعددة  وقواه  متكامل،  الإن�سان  اأن  وتعترب  للم�سلم،  الرتبية 
والروح  اجل�سم  بني  ومتكاملة  وثيقة  فالعالقة  الجتاه،  موحدة 

والعقل، فهو كيان متكامل الأجزاء )مذكور،1990، 79( .
ومن ال�سفات التي ات�سف بها ال�سلف ال�سالح- وهي لزمة 
للم�سلم يف هذا الع�رش ب�سكل خا�ص- �سفة الإيجابية والإبداع: 
فامل�سلم �سالح يف ذاته وم�سلح لغريه، ل يعي�ص لنف�سه بل يعي�ص 
لفكرته التي ي�سعى من خاللها لإ�سعاد الآخرين، وحل م�سكالتهم، 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  و�سفه  ولذا  لهم،  احلياة  �سبل  وحت�سني 
و�سلم( بقوله: مثل اأمتي كاملطر يجعل اهلل يف اأوله خريا ويف اآخره 

خريا" رواه الطرباين يف الكبري.
امل�سلمة- لل�سخ�سية  ال�سابقة  اخل�سائ�ص  اإىل  وبالنظر 
من  الكبري  الهتمام  رغم  الإ�سالمي-  واقعنا  يف  نفتقدها  والتي 
امل�سلمني بالقراآن الكرمي، دفع الباحث للت�ساوؤل عن �سبب �سعف 
الأجيال احلالية، وعدم قدرة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي واجلهود 
الواقع، ومن هنا  قادر على تغيري  قراآين  بناء جيل  الأخرى على 
نبعت م�سكلة البحث احلايل وهي: هل♦مراكز♦حتفيظ♦القراآن♦الكرمي♦
يف♦حمافظة♦رفح♦توؤدي♦دورها♦الرتبوي♦ب�سكل♦فعال؟♦وما♦درجة♦
ممار�ستها♦لها♦من♦خالل♦ال�سلوك♦العملي♦للطلبة؟♦وهل♦تتغري♦هذه♦

الأدوار♦بتغري♦بع�س♦العوامل؟♦.
مراكز  ممار�سة  درجة  معرفة  الدرا�سة  هذه  هدفت  لذلك 
التحفيظ يف حمافظة رفح لدورها الرتبوي، ومدى تاأثر هذا الدور 
مبتغريات اجلن�ص، ونوع املوؤ�س�سة الراعية للمراكز، ومكان ال�سكن، 
واملرحلة الدرا�سية، ومعدل التح�سيل الدرا�سي، وا�ستخدم الباحث 
الدور  لقيا�ص  ا�ستبانة  خالل  من  التحليلي،  الو�سفي  املنهج 

الرتبوي ملراكز التحفيظ على �سلوك الطلبة. 
اأهمها:  اإىل نتائج عديدة، من  الباحث يف درا�سته  وتو�سل 
الكرمي يف حمافظة رفح  القراآن  الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ  اأن 
كان عاليًا حيث بلغ )85.5 %(، واأن جمال العالقة مع املدر�سة 
احتل املرتبة الأوىل حيث بلغ ن�سبة )94.1 %(، واأقل املجالت 
الباحث  وياأمل   ،)%  70.7( بلغ  اهلل حيث  العالقة مع  ن�سبة هو 
ت�ستفيد من هذه  اأن  لها  الراعية  واملوؤ�س�سات  التحفيظ  من مراكز 
اإعادة �سياغة ال�سخ�سية امل�سلمة لتكون قراآنًا  الدرا�سة، من اأجل 

مي�سي على الأر�ص.

مشكلة البحث وتساؤالته:
اإن املتابع لعمل مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يالحظ فجوة 
دور  لأن  اهلل،  كتاب  وما يحفظونه من  الطلبة  �سلوك  وا�سعة بني 
هذه املراكز يقت�رش يف الغالب على التحفيظ دون الفهم والتطبيق، 
للدور  املراكز  هذه  ممار�سة  درجة  لدرا�سة  الباحث  دفع  ما  وهذا 

الرتبوي، وتتحدد♦اأ�سئلة♦البحث♦يف♦الآتي:
يف ♦● الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  ممار�سة  درجة  ما 

حمافظة رفح لدورها الرتبوي؟
اأثر الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ القراآن على �سلوك ♦● ما 

الطلبة يف املجالت الأربعة )العالقة مع اهلل-العالقة مع الأ�رشة 
والأقارب- العالقة مع املدر�سة- العالقة مع املجتمع(؟



4

د. نافذ سليمان اجلعبدرجة ممارسة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي لدورها التربوي في ضوء بعض املتغيرات

مقبول(،وبلغت هذه العينة )237( طالبًا وطالبة.

أداة الدراسة: 
هي  جمالت  اأربعة  على  حتتوي  ا�ستبانه  الباحث  �سمم 
والأقارب-  الأ�رشة  مع  العالقة  وجل(-  )عز  اهلل  مع  )العالقة 
العالقة مع املدر�سة- العالقة مع املجتمع( ، وطبقت على الطلبة 

يف مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لقيا�ص م�سكلة الدرا�سة.

األساليب اإلحصائية: 
ا�ستخدم♦الباحث♦برنامج♦التحليل♦الإح�سائي♦)spss(♦من♦

خالل♦الأ�ساليب♦الإح�سائية♦التالية:
Ú♦ )معامل )األفا كرونباخ
Ú♦ .املتو�سط والنحراف املعياري والن�سب املئوية والرتب
Ú♦)T-test( اختبار
Ú♦ .اختبار التباين الأحادي

الدراسات السابقة:
القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  مو�سوع:  حظي  لقد 
العديد♦ الباحث♦ حيث♦وجد♦ الباحثني،  الكرمي باهتمام وا�سع من 

من♦الدرا�سات♦التي♦تتناول♦هذا♦املو�سوع♦ومنها:
التدبر على حفظ  اإ�سرتاتيجية  اأثر  القوابعة )2014(:  درا�سة 
من  عينة  لدى  واملوؤجل  الفوري  التح�سيل  يف  الكرمي  القراآن 

طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة الطفيلة.
التدبر على حفظ  اإ�سرتاتيجية  اأثر  اإىل بيان  الدرا�سة  هدفت 
لدى  املوؤجل  التح�سيل  و  الفوري،  التح�سيل  يف  الكرمي  القراآن 
الطفيلة  الأ�سا�سي يف حمافظة  التا�سع  ال�سف  طالبات  من  عينة 
املدار�ص  من  طالبة   )56( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  بالأردن، 
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة الطفيلة، ولتحقيق 
اأهداف الدرا�سة اختار الباحث �سورة املجادلة لتنفيذ ا�سرتاتيجية 
التدبر على حفظ القراآن الكرمي، وق�سمت الطالبات اإىل جمموعتني 
در�ست  وجتريبية  العتيادية،  بالطريقة  ال�سورة  در�ست  �سابطة 
الطالبات  اختبار  الكرمي، ومت  للقراآن  التدبر  قواعد  ال�سورة ح�سب 
بعد  الختبار  واأعيد  التجربة،  من  النتهاء  فور  املجموعتني  يف 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدار�سة  نتائج  واأظهرت  اأ�سابيع،  ثالثة 
بالتعلم(  )الحتفاظ  واملوؤجل  الفوري،  التح�سيل  يف  اإح�سائية 
اإ�سرتاتيجية  وفق  املجادلة  �سورة  در�سن  اللواتي  الطالبات  بني 
اللواتي در�سن �سورة املجادلة بالطريقة العتيادية  التدبر وبني 
ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست وفق اإ�سرتاتيجية التدبر.

الفل�سطينية  الأ�رشة  م�ساندة  2013(: درجة  )ق�سطة،  درا�سة 
نظر  وجهة  من  غزة  مبحافظات  الرتبوي  التحفيظ  مراكز  لدور 

املحفظات و�سبل تطويرها.
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة درجة م�ساندة الأ�رشة الفل�سطينية 
نظر  وجهة  من  غزة  مبحافظات  الرتبوي  التحفيظ  مراكز  لدور 
املحفظة،  )�سن  الدرا�سة  متغريات  اأثر  عن  والك�سف  املحفظات، 
املوؤهل العلمي للمحفظات، �سنوات اخلدمة، اجلهة امل�رشفة( على 

مصطلحات البحث:
" جمموع ♦◄ باأنه  اإجرائيًا  الباحث  يعرفه  الرتبوي:  الدور♦

تقدمها  التي  واملهارية  والقيمية  املعرفية  واخلربات  الأن�سطة 
لبناء  رفح  حمافظة  يف  لطلبتها  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز 

�سخ�سيتهم الإ�سالمية".
تقوم ♦◄ التي  احللقات  هي  الكرمي:♦ القراآن♦ حتفيظ♦ مراكز♦

اإداريًا  وتتبع  ذلك،  يف  الراغبني  للطلبة  اهلل  كتاب  بتحفيظ 
للموؤ�س�سات التي ت�رشف عليها، كمديرية اأوقاف رفح، ودار القراآن 

الكرمي وال�سنة، ودار الكتاب وال�سنة.
حمافظة♦رفح: اإحدى حمافظات فل�سطني تقع يف اأق�سى ♦◄

اجلنوب، يحدها من اجلنوب جمهورية م�رش العربية، ومن ال�سمال 
يف�سل  الذي  الأخ�رش  اخلط  ال�رشق  ومن  يون�ص،  خان  حمافظة 
املناطق املحتلة عام 1948م عن قطاع غزة، ومن الغرب البحر 

الأبي�ص املتو�سط.

إجراءات الدراسة: 
تتمثل يف منهجية البحث، وجمتمع الدرا�سة، والعينة التي 
واملعاجلة  الدرا�سة،  اأدوات  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  عليها  طبقت 
اإىل  للتو�سل  البيانات  حتليل  يف  ا�ستخدمت  التي  الإح�سائية 

النتائج، وفيما يلي عر�سا لذلك:

منهجية البحث: 
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي: 
الواقع،  يف  هي  كما  الظاهرة  اأو  الواقع  درا�سة  على  يعتمد  الذي 
ويهتم بو�سفها و�سفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبرياً كيفيًا اأو تعبرياً 
الواقع  فهم  يف  ت�سهم  ا�ستنتاجات  اإىل  الو�سول  ثم  ومن  كميًا، 
خالل  من  وذلك   ،)301 والنجار،2003،  )�سحاتة  وتطويره" 
حمافظة  يف  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  ممار�سة  درجة  درا�سة 

رفح للدور الرتبوي الذي تقوم به. 

جمتمع الدراسة: 
الطلبة يف مراكز حتفيظ  الدرا�سة من جميع  تكون جمتمع 
القراآن الكرمي يف حمافظة رفح والبالغ عددهم تقريبًا )5288( 
�سمن املوؤ�س�سات التي �سملتها الدرا�سة، علمًا بوجود مراكز اأخرى 
التي  املوؤ�س�سات  من  انت�ساراً  اأقل  موؤ�س�سات  تتبع  العدد  قليلة 

اعتمدتها الدرا�سة.

عينة الدراسة: 
توزيع  خالل  من  ع�سوائية  ب�سورة  الدرا�سة  عينة  اأختريت 
اجلن�ص  اختالف  تراعي  بحيث  املراكز  طلبة  على  ال�ستبيانات 
الأوقاف  )مديرية  الراعية  املوؤ�س�سة  واختالف  واأنثى(،  )ذكر 
الكتاب  دار  وال�سنة-  الكرمي  القراآن  دار  الدينية-  وال�سئون 
رفح-غرب  رفح-و�سط  )�رشق  ال�سكن  مكان  واختالف  وال�سنة(، 
)ابتدائي-اإعدادي-ثانوي-  الدرا�سية  املرحلة  واختالف  رفح(، 
جداً-جيد-  )ممتاز-جيد  الف�سلي  املعدل  واختالف  جامعي(، 
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ال�سف  يف  عليها  ح�سلوا  التي  الرتاكمية  معدلتهم  خالل  من 
القراآنية  واملراكز  باحللقات  التحاقهم  قبل  الأ�سا�سي  التا�سع 
يف  عليها  ح�سلوا  التي  ومعدلتهم  الكرمي،  للقراآن  وحفظهم 
ال�سف الثالث الثانوي بعد التحاقهم باحللقات واملراكز القراآنية 
وحفظهم للقراآن الكرمي، كما هدفت اإىل معرفة ما اإذا كان هنالك 
العينة  وتكونت  اجلن�ص،  اإىل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
الثنائي  الختبار  ا�ستخدام  ومت  وحافظة،  حافظًا   )80( من 
اأهمها: وجود فروق ذات  اإىل نتائج  الباحث  )T.TEST(، وتو�سل 
دللة اإح�سائية على التح�سيل الدرا�سي ل�سالح الطلبة بعد احلفظ، 

ول�سالح الطالبات اأكرث من الطالب.
يف  الكرمي  القراآن  حفظ  اأثر   :)2004 )املغام�سي،  درا�سة 

التح�سيل الدرا�سي باملرحلة اجلامعية.
الدرا�سي  اإىل الفروق يف التح�سيل  الدرا�سة للتعرف  هدفت 
من خالل املعدل الرتاكمي بني الطالب احلافظني للقراآن الكرمي 
كاماًل والطالب غري احلافظني للقراآن الكرمي يف ال�سنتني الثالثة 
والرابعة )النظام ال�سنوي(، يف كلية الدعوة واأ�سول الدين باجلامعة 
ن�سفهم  طالبًا،  اأربعني  على  الدرا�سة  عينة  وا�ستملت  الإ�سالمية، 
من احلافظني، والن�سف الآخر من غري احلافظني، واأظهرت نتائج 
الرتاكمي  املعدل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة 
للتح�سيل الدرا�سي بني الطالب احلافظني والطالب غري احلافظني 
ل�ساحلني احلافظني، مما يدل على اأن حفظ القراآن الكرمي قد اأ�سهم 

اإيجابيًا يف التح�سيل الدرا�سي. 
بني  للعالقة  ا�ستطالعية  درا�سة   :)1991 )عقيالن،  درا�سة 
القراءة لدى  الأداء ملهارات  القراآن وتالوته وم�ستوى  مدى حفظ 

تالميذ ال�سف ال�ساد�ص البتدائي. 
القراآن  العالقة بني مدى حفظ  الك�سف عن  الدرا�سة  هدفت 
)مهارة  القراءة  ملهارات  الأداء  م�ستوى  وبني  وتالوته،  الكرمي 
ال�سف  تالميذ  لدى  املقروء(  فهم  ومهارة  اجلهرية،  القراءة 
ال�سف  تالميذ  من  عينة  الباحث  واختار  البتدائي،  ال�ساد�ص 
ال�ساد�ص البتدائي وطبق عليهم اأربعة اختبارات يف حفظ القراآن 
وتالوته، ومهارة القراءة اجلهرية، ومهارة فهم املقروء، واأظهرت 
نتائج الدرا�سة وجود عالقة اإيجابية قوية بني مدى حفظ القراآن 
)مهارة  القراءة  ملهارات  الأداء  م�ستوى  وبني  وتالوته،  الكرمي 

القراءة اجلهرية، ومهارة فهم املقروء(.

التعليق على الدراسات السابقة:
ال�سابقة يف الهتمام  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية مع  تتفق 
مع  وتتفق  عامة،  ب�سورة  الكرمي  القراآن  حلفظ  الرتبوي  بالأثر 
والجتماعية  والأخالقية  الإميانية  اجلوانب  قيا�ص  يف  بع�سها 
كدرا�سة عبد اللطيف وق�سطة وعواد، و تتفق مع اأخرى يف جانب 
والغيلي  وعقيالن  اللطيف  عبد  كدرا�سة  الدرا�سي،  التح�سيل 
واملغام�سي والقوابعة، لكن الدرا�سة احلالية تختلف عن الدرا�سات 
)الرتبوي  مبحوريها  ال�سابقة  للجوانب  �سموليتها  يف  ال�سابقة 
الرتبوي  الدور  تتناول  لكنها  اللطيف  والتح�سيلي(، كدرا�سة عبد 
بجوانبه الأربعة )الإميانية والأخالقية والجتماعية والتعليمية( 

ولي�ص الأخالقية فقط. 

دور الأ�رشة، ثم التو�سل اإىل �سبل مقرتحة لتطوير درجة م�ساندة 
الأ�رشة لدور مراكز التحفيظ الرتبوي.

املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق   
الو�سفي التحليلي، واأداتني للدرا�سة هما ال�ستبانة وور�سة عمل، 
وطبقتها على عينة مكونة من )460( حمفظة من حمفظات غزة 
للعام )2013( يتبعن وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية، وجمعية 

ال�سابات امل�سلمات، وجمعية دار القراآن الكرمي وال�سنة.
املجال  ح�سول  اأهمها:  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
الإمياين  املجال  تالها   ،)%  71( ن�سبة  اأعلى  على  الأخالقي 
فالجتماعي واأخرياً الثقايف الرتويحي، ووجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي للمحفظات ل�سالح املوؤهل 
امل�سلمات،  ال�سابات  جمعية  ل�سالح  امل�رشفة  وللجهة  الثانوي، 
�سنوات اخلدمة، وملتغري �سن  بينما مل توجد فروق تعزى ملتغري 

املحفظة.
القراآن  حتفيظ  حلقات  اأثر   :)2010 اللطيف،  )العبد♦ درا�سة 

الكرمي على التح�سيل الدرا�سي والقيم اخللقية. 
بحلقة  الطالب  التحاق  عالقة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
اخللقية  والقيم  الدرا�سي  التح�سيل  على  الكرمي  القراآن  حتفيظ 
واتبع  احلديث-الأمانة(،  الوالدين-النظافة-اأدب  )ال�سدق-بر 
كما  الرتباطي،  والو�سفي  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحث 
ا�ستخدم ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة، التي طبقها على عينة قوامها 
الدرا�سي  التح�سيل  ارتفاع  اإىل  الباحث  وتو�سل  طالبًا،   )848(
القراآن  التحاقهم بحلقة حتفيظ  التحفيظ كلما طالت مدة  لطالب 
عينة  اأفراد  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وعدم وجود  الكرمي، 
الدرا�سة يف توفر القيم اخللقية كال�سدق، وبر الوالدين، والنظافة، 
حلقة  يف  التحاقهم  �سف  باختالف  والأمانة،  احلديث،  واأدب 

حتفيظ القراآن الكرمي.
درا�سة )عواد، 2010(: دور املحفظات مبراكز حتفيظ القراآن 

الكرمي يف تعزيز ال�سلوك الإيجابي لدى طالبات املراكز.
 هدفت الدرا�سة التعرف اإىل دور املحفظات يف مراكز حتفيظ 
وقد  الطالبات،  لدى  اليجابي  ال�سلوك  تعزيز  يف  الكرمي  القراآن 
درا�ستها  وطبقت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت 
الكرمي يف حمافظة  القراآن  على عينة من طالبات مراكز حتفيظ 
خان يون�ص بلغت )330( طالبة، و�سممت الباحثة ا�ستبانة مكونة 
من ثالثة جمالت، واأظهرت نتائج الدرا�سة امل�ستوى املرتفع التي 
للطالبات،  الإيجابي  ال�سلوك  تعزيز  يف  املحفظات  به  حظيت 
وخا�سة تعزيز اجلانب الإمياين ثم الجتماعي ثم العلمي الثقايف، 
م�ستوى  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق  النتائج وجود  واأظهرت 
يف  �سنتني  من  لأكرث  الطالبات  التزام  ل�سالح   )α  ≥  0.05(
امل�سجد، وللموؤهل الثانوي، ول�سالح الأوقاف كجهة م�رشفة على 

التحفيظ.
درا�سة )الغيلي، 2006(: اأثر حفظ القراآن الكرمي يف التح�سيل 

الدرا�سي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلمهورية اليمنية.
يف  الكرمي  القراآن  حفظ  اأثر  على  للتعرف  الدرا�سة  هدفت   
اجلمهورية  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الدرا�سي  التح�سيل 
امل�سائية، وذلك  القراآنية  واملراكز  احللقات  الدار�سني يف  اليمنية 
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د. نافذ سليمان اجلعبدرجة ممارسة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي لدورها التربوي في ضوء بعض املتغيرات

ُ♦َوِجَلْت♦ُقلُوُبُهْم♦َواإَِذا♦ُتِلَيْت♦َعَلْيِهْم♦اآياُتُه♦ امْلُوؤِْمُنوَن♦اَلِّذيَن♦اإَِذا♦ُذِكَر♦الَلّ
لُوَن}. ]الأنفال:2[، فقوله تعاىل:  ِهْم♦َيَتَوَكّ َزاَدْتُهْم♦اإِمَياًنا♦َوَعَلى♦َرِبّ
مَياًنا} ي�سري اإىل وجود الإميان  {َواإَِذا♦ُتِلَيْت♦َعَلْيِهْم♦اآياُتُه♦َزاَدْتُهْم♦اإِ
اأوًل والذي يزداد بتالوة القراآن، وهذا ما كان يفعله ال�سحابة كما 
ُيوؤَْتى  َواأََحُدَنا  َدْهِرَنا  ِمْن  ُبْرَهًة  ِع�ْسَنا  َلَقْد  ُعَمَر:  ْبَن   ِ اهللهَّ َعْبُد  قال 
عليه  اهلل  ٍد- �سلى  مهَّ حُمَ َعَلى  وَرُة  ال�سُّ َوَتْنِزُل  اْلُقْراآِن،  َقْبَل  الإِمَياَن 
و�سلم- َفَيَتَعلهَُّم َحاَلَلَها، َوَحَراَمَها، َواآِمَرَها، َوَزاِجَرَها، َوَما َيْنَبِغى 
ْيُت  َراأَ َلَقْد  اْلُقْراآَن، ُثمهَّ  اْلَيْوَم  اأَْنُتُم  َتَعلهَُّموَن  َيِقَف ِعْنَدُه ِمْنَها. َكَما  اأَْن 
ِتِه  اْلَيْوَم ِرَجاًل ُيوؤَْتى اأََحُدُهُم اْلُقْراآَن َقْبَل الإِمَياِن َفَيْقَراأُ َما َبنْيَ َفاحِتَ
َيِقَف  اأَْن  َيْنَبِغي  َما  َوَل  َزاِجُرُه  َوَل  اآِمُرُه  َما  َيْدِرى  َما  ِتِه  َخامِتَ اإِىَل 

َقِل. «اأخرجه البيقهي. ُه َنرْثَ الدهَّ ِعْنَدُه ِمْنُه َفَيْنرُثُ
مع  قال : كنا  عنه(  اهلل  )ر�سي  اهلل  عبد  بن  جندب  وعن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و نحن فتيان حزاورة )يف قمة الفتوة( 
اإميانًا".   القراآن فازددنا  القراآن، ثم تعلمنا  الإميان قبل  فتعلمنا 

)رواه ابن ماجة(
ثانياً:�التالوة♦احلقة: فامل�سلم يتلو كتاب اهلل كما اأمره ♦♦

اأُوَلِئَك♦ ♦ِتاَلَوِتِه♦ َيْتلُوَنُه♦َحَقّ اْلِكَتاَب♦ اآََتْيَناُهُم♦ اهلل يف قوله: {اَلِّذيَن♦
ا�ِسُوَن} )البقرة:١٢١(،  وَلِئَك♦ُهُم♦اْلَ ُيوؤِْمُنوَن♦ِبِه♦َوَمْن♦َيْكُفْر♦ِبِه♦َفاأُ
نهَّ َحقهَّ ِتاَلَوِتِه اأَْن ُيِحلهَّ َحاَلَلُه،  وَقاَل اْبُن َم�ْسُعوٍد: َوالِذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه اإِ
ِعِه،  ُ، َوَل ُيَحرَِّف اْلَكِلَم َعْن َمَوا�سِ َوُيَحرَِّم َحَراَمُه، َوَيْقَراأَُه َكَما اأَْنَزَلُه اهللهَّ
كثري،1999:1/  )ابن  َتاأِْويِلِه"  َغرْيِ  َعَلى  �َسْيًئا  ِمْنُه  َل  َيَتاأَوهَّ َوَل 
ول  حرامه  ويحرمون  حالله  يحلون  عبا�ص:  ابن  قال  و   ،)282

يحرفونه عن موا�سعه )ابن تيمية،1996: �ص135(
ون�رش  والتطبيق،  الإتباع  يف  تتمثل  احلقة  التالوة  اإذاً 
القراءة  اأنزل، من خالل  كما  وقراءته  القراآن،  ال�سحيح عن  العلم 
و  التالوة  اأحكام  وتطبيق  العربية،  اللغة  قواعد  ح�سب  ال�سليمة 
القراآين:  والتجاوب  الوقف،  بعالمات  واللتزام  احلروف،  خمارج 
اأ�سئلة  القراآن، فيجيب على  القارئ مع خطاب  ويق�سد به تفاعل 
ْوَتى  امْلَ ُيْحِيَي  اأَْن  َعَلى  ِبَقاِدٍر  َذِلَك  اأََلْي�َص   " مثل  واأوامره  القراآن 
اأنه عليه ال�سالة وال�سالم  "بلى"، وقد ثبت  )القيامة:٤٠( فيجيب 
"كان اإذا مر باآية رحمة �ساأل، واإذا مر باآية عذاب تعوذ" رواه اأحمد.

يوؤجر  م�ستحب  اأمر  وهو  القراآن:  حفظ  احلقة  التالوة  ومن 
�ساحبه لكنه لي�ص واجبًا كما يقول ال�سيخ حممد �سالح املنجد: 
" اأما ما يجب حفظه من القراآن واحلديث وجوبًا عينيًا – اأي على 
كل مكلف من امل�سلمني- فاإنه ل يجب حفظ �سيء من ذلك، حفظ 
�سدر بل يجب عليه تعلم ما ل ت�سح ال�سالة اإل به فالفاحتة يجب 
اأي يح�سن قراءتها فاإن حفظها فذاك  اأن يتعلمها  على كل مكلف 
من  يقراأها  اأن  عليه  وجب  �سدره  يف  يحفظها  مل  واإن  ح�سن  اأمر 
https:// :م�سحف اأو ورقة ونحوها". )موقع الإ�سالم �سوؤال وجواب

 )islamqa.info

اأي ♦♦ اأدبار الأمور،  وهو النظر يف  ثالثاً:�التدبر♦والتاأثر:♦
�رشف  التفكر:  اأن  اإل  التفكر،  من  قريب  وهو  وماآلتها،  عواقبها 
يف  بالنظر  ف�رشفه  والتدبر  الدليل،  يف  بالنظر  العقل  اأو  القلب 
يعر�ص  اأن  يعني  وهذا   ،)169  :2011 )القر�ساوي،  العواقب 
�ساأل  املوؤمنني  باآيات  مر  فاإذا  القراآن،  اآيات  على  نف�سه  القارئ 
فعل  واملنافقني  الكافرين  باآيات  مر  واإذا  منهم؟  اأنا  هل  نف�سه 
اأمراً ونهيًا،  كذلك، يحا�سب نف�سه ثم يحملها على العمل بالآيات 

كذلك اتفقت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف تاأكيد 
الدور الإيجابي لتحفيظ القراآن الكرمي على رفع م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي، حيث بلغت ن�سبة احلا�سلني على درجة ممتاز من طلبة 
املراكز املفحو�سة يف هذا البحث حوايل )60 %(، لكنها اختلفت 
مع درا�سة ق�سطة وعواد يف ترتيب التاأثري على املجالت الرتبوي، 
العالقة مع املدر�سة هو املجال  اأي  التعليمي  حيث كان املجال 
املجال  هو  ق�سطة  درا�سة  يف  الأول  املجال  كان  بينما  الأول، 
الإمياين،  املجال  هو  عواد  درا�سة  يف  الأول  واملجال  الأخالقي، 
ويرجع هذا الختالف اإىل تنوع زوايا فح�ص امل�ستهدفني، فهذه 
بينما  �سلوكهم،  تاأثري احلفظ على  الطلبة يف  راأي  تقي�ص  الدرا�سة 
اأما  للمراكز،  الرتبوي  الدور  الأ�رشة يف  راأي  تقي�ص  ق�سطة  درا�سة 
درا�سة عواد فتقي�ص راأي الطلبة يف دور املحفظات لتعزيز ال�سلوك 

الإيجابي.

اإلطار النظري للبحث:
�سوؤون  يف  للم�سلم  الأوىل  املرجعية  الكرمي  القراآن  ميثل 
اْلُقْراآََن♦ ♦َهَذا♦ حياته كلها، فهو طريق الهداية كما قال تعاىل: {اإَِنّ
ومنهل  النجاة  طوق  وهو  )الإ�رشاء:9(،  اأَْقَوُم}  ِهَي♦ ِلَلِّتي♦ َيْهِدي♦
املعرفة ود�ستور احلكم كما ورد يف احلديث ال�رشيف عن احلارث 
اأحاديث، فدخلت  اأنا�ص يخو�سون يف  فاإذا  امل�سجد  "دخلت  قال: 
يف  يخو�سون  اأنا�ًسا  اأن  ترى  األ  فقلت:  طالب  اأبي  بن  علي  على 
اإين  اأما  الأحاديث يف امل�سجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: 
�سمعُت ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: �ستكون فنت، قلت: 
وما املخرج منها؟ قال: كتاب اهلل، كتاب اهلل فيه نباأ ما قبلكم، 
لي�ص بالهزل، من  الف�سل،  وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو 
تركه من جبار ق�سمه اهلل، ومن ابتغى الهدى يف غريه اأ�سله اهلل، 
فهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو ال�رشاط امل�ستقيم، 
ي�سبع  ول  الأل�سنة،  به  تلتب�ص  ول  الأهواء،  به  تزيغ  ل  الذي  وهو 
منه العلماء، ول يخلق عن كرثة الرد، ول تنق�سي عجائبه، وهو 
"اإنا �سمعنا قراآنًا عجبًا"،  اأن قالوا:  اإذ �سمعته  الذي مل تنته اجلن 
من قال به �سدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به اأجر، ومن دعا 
اإليه هدي اإىل �رشاط م�ستقيم" رواه الرتمذي )5 /172، 2906(، 

والدارمي )2/ 526، 3331(.

كيف تعامل السلف الصاحل مع القرآن الكريم؟
كل  يف  اأقوم  هي  للتي  للنا�ص  هداية  الكرمي  القراآن  نزل 
جمالت احلياة، م�سداقًا لقول اهلل عز وجل: {َوَنَزّْلَنا♦َعَلْيَك♦اْلِكَتاَب♦
♦�َسْيٍء♦َوُهًدى♦َوَرْحَمًة♦َوُب�ْسَى♦ِلْلُم�ْسِلِمنَي} )النحل:89(،  ِتْبَياًنا♦ِلُكِلّ
واإذا اأردنا اأن يكون القراآن موؤثراً يف حياتنا فال بد اأن نتعامل معه 
كما تعامل ال�سلف ال�سالح "فال ي�سلح اآخر هذه الأمة اإل مبا �سلح 
ال�سالح♦ ال�سلف♦ لكيفية♦تعامل♦ وهذه♦مالمح♦عامة♦ اأولها"،  عليه 

مع♦كتاب♦الل♦–عز♦وجل�:
بالرتبية ♦♦ الباحث  ويق�سد  الإميانية:♦ الرتبية♦ اأولً:�♦

الإميانية: اإحياء القلب، وتهيئته ل�ستقبال اخلطاب الرباين )القراآن 
الكرمي(؛ بال�سمع والطاعة، من خالل الذكر والفكر، واملداومة على 

العمل ال�سالح وروؤية اآيات اهلل يف عامل الغيب وال�سهادة. 
َا♦ ومما يدل على �سبق الإميان حلفظ القراآن قوله تعاىل: {اإَنّ
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فضل حفظ القرآن: 
واإجالًل لقدر القراآن الكرمي، فقد ندب الإ�سالم امل�سلمني اإىل 
حفظه يف ال�سدور كحفظه يف ال�سطور، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: 
َيْجَحُد♦ َوَما♦ اْلِعْلَم♦ اأُوُتوا♦ اَلِّذيَن♦ �ُسُدوِر♦ يِف♦ َبِيَّناٌت♦ اآََياٌت♦ ُهَو♦ {َبْل♦
امِلُوَن} )الروم:٤٩(، ويقول النبي )�سلى اهلل عليه  ♦الَظّ ِباآََياِتَنا♦اإَِلّ
ُكْنَت  َكَما  ْل  َوَرتِّ َواْرَتِق  اْقَراأْ  اْلُقْراآِن،:  اِحِب  ِل�سَ َيْعِني  ُيَقاُل،  و�سلم(: 
ْنَيا، َفاإِنهَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد اآِخِر اآَيٍة َتْقَراأُ ِبَها" �سنن الرتمذي  ُل يِف الدُّ ُتَرتِّ
الرَبَرة"  الِكراِم  َمَع  ِبالُقراآِن  "املاِهُر  ويقول:   ،)27 ت ب�سار )5/ 
خمت�رش �سحيح الإمام البخاري )4/ 367(، ويقول: "اإِنهَّ اْلُقْراآَن 
اِحِب  ُجِل ال�سهَّ ُه َكالرهَّ اِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي َيْن�َسقُّ َعْنُه َقرْبُ َيْلَقى �سَ
اِحُبَك  َيُقوُل َلُه: َهْل َتْعِرُفِني؟، َفَيُقوُل: َما اأَْعِرُفَك، َفَيُقوُل َلُه: اأََنا �سَ
ُتَك يِف النهَّهاِر، َواأَ�ْسَهْرُت َلْيَلَك، َواإِنهَّ ُكلهَّ َتاِجٍر ِمْن  اْلُقْراآُن الهَِّذي اأَْظَماأْ
ْلَك  اَرٍة، َقاَل: َفُيْعَطى امْلُ َك اْلَيْوَم ِمْن َوَراِء ُكلِّ جِتَ اَرِتِه، َواإِنهَّ َوَراِء جِتَ
َوُيْك�َسى  اْلَوَقاِر،  َتاُج  �ِسِه  َراأْ َعَلى  ُع  َوُيو�سَ ِب�ِسَماِلِه،  ْلَد  َواخْلُ ِبَيِميِنِه، 
ْنَيا، َفَيُقوَلِن: ِبَ ُك�ِسيَنا َهَذا؟،  ، َل َيُقوُم َلُهَما اأَْهُل الدُّ َواِلَداُه ُحلهََّتنْيِ
َعْد يِف  َقاَل: َفُيَقاُل َلُهَما: ِباأَْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْراآَن، ُثمهَّ ُيَقاُل َلُه: اْقَراأْ َوا�سْ
ُعوٍد َما َداَم َيْقَراأُ َهَذا َكاَن اأَْو َتْرِتياًل  ِة َوُغَرِفَها، َفُهَو يِف �سُ نهَّ َدَرِج اجْلَ

 .)129 اأبي �سيبة )6/  " م�سنف ابن 
وخا�سة  اهلل،  كتاب  حفظ  ف�سل  توؤكد  ال�سابقة  الأدلة  اإن 
لالأولد �سغار ال�سن، لقدرتهم الكبرية على احلفظ، حيث مل تن�سغل 

عقولهم بعد مبتاعب الدنيا وهمومها.

الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ القرآن: 
كما اأن الأطفال بحاجة اإىل حفظ القراآن، كذلك هم بحاجة 
الأهداف  من  اإن  حيث  القراآن،  اأخالق  على  والتن�سئة  الرتبية  اإىل 
الكربى التي نزل القراآن من اأجلها هي �سناعة الإن�سان ال�سالح، 
جوانبه  ت�ستوعب  �سناعة  الأر�ص،  يف  اخلالفة  بدور  يقوم  الذي 
{ُهَو♦ تعاىل:  قال  كما  والعلمية  والرتبوية  العقلية  املختلفة 
يِهْم♦ َوُيَزِكّ اآََياِتِه♦ َعَلْيِهْم♦ َيْتلُو♦ ِمْنُهْم♦ َر�ُسوًل♦ ِيّنَي♦ اْلأُِمّ يِف♦ َبَعَث♦ اَلِّذي♦
اَلٍل♦ُمِبنٍي}  ْكَمَة♦َواإِْن♦َكاُنوا♦ِمْن♦َقْبُل♦َلِفي♦�سَ َوُيَعِلُّمُهُم♦اْلِكَتاَب♦َواحْلِ
)اجلمعة:2(، فاآيات القراآن تزكي النفو�ص وتنور العقول، وتنقذ من 
ال�سالل، اأي♦اأن♦للقراآن♦اآثار♦تربوية♦عظيمة♦على♦الإن�سان♦امل�سلم♦

ومن♦هذه♦الآثار:
1♦ بزيادة . تبارك وتعاىل  اهلل  وقد �رّشح  باهلل:  الإميان  زيادة 

اإليها ومذاكرتها يف  الإميان عند تالوة كتابه، وال�ستماع 
ِذيَن♦اإَِذا♦ُذِكَر♦ َا♦امْلُوؤِْمُنوَن♦الَّ اأكرث من اآية، قال اهلل تعاىل: {اإِنَّ
اإِمَياناً♦ َزاَدْتُهْم♦ اآَياُتُه♦ َعَلْيِهْم♦ ُتِلَيْت♦ َواإَِذا♦ ُقلُوُبُهْم♦ َوِجَلْت♦ ♦ُ اللَّ
تعاىل:  اهلل  وقال   ،)2 )الأنفال:  لُوَن}  َيَتَوكَّ ِهْم♦ َربِّ َوَعَلى♦
َهِذِه♦ َزاَدْتُه♦ ُكْم♦ اأَيُّ َيُقوُل♦ َمْن♦ َفِمْنُهْم♦ �ُسوَرٌة♦ اأُْنِزَلْت♦ َما♦ {َواإَِذا♦
َوُهْم♦َي�ْسَتْب�ِسُوَن}  اإِمَياناً♦ َفَزاَدْتُهْم♦ اآَمُنوا♦ ِذيَن♦ ا♦الَّ َفاأَمَّ اإِمَياناً♦
)التوبة: 124(.قال ال�سنقيطي رحمه اهلل تعاىل: )فكل هذه 
اآيات ربهم تتلى؛  �سمعوا  اإذا  اأنهم  الدللة على  الآيات فيها 
وال�سجود  البكاء  لبع�سهم  منه  يح�سل  عظيمًا  تاأثراً  تاأثروا 
ولبع�سهم ق�سعريرة اجللد ولني القلوب واجللود ونحو ذلك( 

)ال�سنقيطي،1995،ج3:�ص443(.
2♦ العوملة . خماطر  من  الإ�سالمية  الهوية  على  املحافظة 

وهذا ي�ستلزم فهم معاين الآيات ودللتها.
اآََياِتِه  ُروا  َبّ ِلَيَدّ اإَِلْيَك ُمَباَرٌك  اأَْنَزْلَناُه  "ِكَتاٌب  يقول اهلل تعاىل: 
{اأََفاَل♦ تعاىل":  اهلل  وقال   ،)29 )�ص:  ْلَباِب"  اْلأَ اأُوُلو  َر  َوِلَيَتَذَكّ
اْخِتاَلًفا♦ ِفيِه♦ َلَوَجُدوا♦ ♦ِ الَلّ َغرْيِ♦ ِعْنِد♦ ِمْن♦ َكاَن♦ َوَلْو♦ اْلُقْراآََن♦ رُوَن♦ َيَتَدَبّ
َكِثريًا} )الن�ساء: 82(، وقال )ال�سوكاين،1994: 1/ 567( "َوَدلهَّْت 
ورد  " ومما  َمْعَناُه  ِلُيْعَرَف  ِلْلُقْراآِن  ِر  َدبُّ التهَّ ُوُجوِب  َعَلى  اْلآَيُة  َهِذِه 
عن ال�سلف ال�سالح: قال ابن عبا�ص )ر�سي اهلل عنهما(: لأن اأقراأ 
)اإذا زلزلت( و)القارعة( اأتدبرهما، اأحب اإيل من اأن اأقراأ البقرة واآل 

عمران تهذيرا" )الغزايل،د.ت،ج1:�ص277(. 
رابعاً:�التطبيق♦العملي:♦فالقراآن نزل من اأجل اأن يحكم ♦♦

حياة النا�ص، ويوجه عقولهم، ويزكي نفو�سهم واأخالقهم، والعمل 
به واجب وفري�سة، وترك العمل به هو الهجر احلقيقي، و�ساحبه 
َها♦اَلِّذيَن♦اآََمُنوا♦ِلَ♦َتُقوُلوَن♦َما♦ ممقوت من اهلل، لقوله تعاىل: {َيا♦اأَُيّ
ِ♦اأَْن♦َتُقوُلوا♦َما♦َل♦َتْفَعلُوَن♦)3(}  َل♦َتْفَعلُوَن♦)2(♦َكُبَ♦َمْقًتا♦ِعْنَد♦الَلّ

)ال�سف:2 - 3(. 
الكرمي،  بالقراآن  العمل  ترك  ملن  ال�سديد  الوعيد  ورد  وقد 
لهَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيِّ �سَ وذلك يف حديث �سمرة بن جندب الطويل، َعِن النهَّ
وؤَْيا التي راآها يف عقوبة بع�ص الع�ساة يف القرب، َقاَل:  َو�َسلهََّم يِف الرُّ
ُه، َوَيَناُم  ِف�سُ ُه َياأُْخُذ الُقْراآَن َفرَيْ ا الهَِّذي ُيْثَلُغ َراأْ�ُسُه ِباحَلَجِر، َفاإِنهَّ "اأَمهَّ
اَلِة امَلْكُتوَبِة" )رواه البخاري(، يقول ابن بطال رحمه اهلل:  َعِن ال�سهَّ
ياأخذ القراآن فريف�سه "يعنى يرتك حفظ حروفه والعمل مبعانيه، 
فاأما اإذا ترك حفظ حروفه وعمل مبعانيه فلي�ص براف�ص له" )�رشح 
�سحيح البخاري لبن بطال )2003: 3/ 135(، وقال ابن القيم 
ِبِه،  وَن  اْلَعامِلُ ُهُم  اْلُقْراآِن  اأَْهُل  َكاَن  َوِلَهَذا   "  )327  /1  :1994(
ا َمْن َحِفَظُه  ا ِفيِه، َواإِْن مَلْ َيْحَفُظوُه َعْن َظْهِر َقْلٍب.َواأَمهَّ َواْلَعاِمُلوَن مِبَ
ُحُروَفُه  اأََقاَم  َواإِْن  اأَْهِلِه  ِمْن  َفَلْي�َص  ِفيِه،  ا  مِبَ َيْعَمْل  َومَلْ  َيْفَهْمُه  َومَلْ 

ْهِم". اإَِقاَمَة ال�سهَّ
ر�سالة ♦♦ الإ�سالم  فر�سالة  القراآن:  اإىل♦ خام�ساً:�الدعوة♦

عاملية اإىل يوم الدين، ولول دعوة الر�سول وال�سحابة ومن بعدهم 
ملا و�سلنا الإ�سالم، وربط اهلل خريية هذه الأمة بالدعوة فقال {
َعِن♦ َوَتْنَهْوَن♦ ِبامْلَْعرُوِف♦ َتاأُْمرُوَن♦ ِللَنّا�ِس♦ اأُْخِرَجْت♦ ٍة♦ اأَُمّ َخرْيَ♦ ُكْنُتْم♦
عدم  اأن  اهلل  واعترب  عمران:110(،  )اآل   {ِ ِبالَلّ َوُتوؤِْمُنوَن♦ امْلُْنَكِر♦
َها♦الَرّ�ُسوُل♦َبِلّْغ♦َما♦اأُْنِزَل♦ القيام بالدعوة خيانة للدين فقال {َيا♦اأَُيّ
♦َتْفَعْل♦َفَما♦َبَلّْغَت♦ِر�َساَلَتُه} )املائدة:67(، وقد  ْن♦َلْ َك♦َواإِ اإَِلْيَك♦ِمْن♦َرِبّ
"بلغوا  بقوله:  تبليغه  على  و�سلم-  عليه  اهلل  النبي- �سلى  ح�ص 
عني ولو اآية" رواه البخاري، وبنيهَّ النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- 
وعلمه" رواه  القراآن  تعلم  من  "خرُيكم  فقال:  القراآن  معلِّم  ف�سل 

البخاري.
لذا كان ال�سحابة )ر�سوان اهلل عليهم( يجمعون بني العلم 
اأََخْذَنا  ا  َلِميِّ َقاَل: " اإِنهَّ ْحَمِن ال�سُّ اأَِبي َعْبِد الرهَّ والعمل والتبليغ، فَعْن 
مَلْ  اآَياٍت  َع�رْشَ  َتَعلهَُّموا  اإَِذا  َكاُنوا  ُهْم  اأَنهَّ وَنا  ْخرَبُ َفاأَ  ، َقْوٍم  َعْن  اْلُقْراآَن 
ُيَجاِوُزوُهنهَّ اإِىَل اْلَع�رْشِ اْلأَُخِر َحتهَّى َيْعَمُلوا َما ِفيِهنهَّ ِمَن اْلِعْلِم ، َقاَل: 
ُث َهَذا اْلُقْراآَن َقْوٌم َبْعَدَنا  ُه �َسرَيِ َفَتَعلهَّْمَنا اْلِعْلَم َواْلَعَمَل َجِميًعا ، َواإِنهَّ
ُيَجاِوُز  َل  َبْل  َقاَل:   ، َتَراِقَيُهْم  ُيَجاِوُز  َل   ، اَء  امْلَ ِبِهُم  َك�رُشْ ُبوَنُه  َي�رْشَ

َت َحَنِكِه " )ابن و�ساح: 2/ 170(. َع َيَدُه حَتْ َهُهَنا ، َوَو�سَ



8

د. نافذ سليمان اجلعبدرجة ممارسة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي لدورها التربوي في ضوء بعض املتغيرات

له فر�ص التعرف على الأ�سحاب من اأهل القراآن، فتتح�سن 
واإقباله  بدينه،  مت�سكه  ويزداد  �سلوكه،  وي�ستقيم  اأخالقه، 
على طلب العلم، وبهذا يتبني اأثر احللقات القراآنية يف حفظ 
احللقات  يف  الأولد  اإ�سالح  خالل  من  الجتماعي  الأمن 
القراآنية، وحمايتهم من رفاق ال�سوء حيث يكون اأ�سحابهم 
�سمتهم  على  يغلب  الذي  احللقات  طالب  من  واأ�سدقاوؤهم 

ال�ستقامة ال�سلوكية. )الزهراين،2006: 32(
7♦ التحفيظ . حلقات  خالل  فمن  اهلل:  بدين  ال�سحيحة  املعرفة 

يتعلم الطلبة العقيدة ال�سليمة، والعبادة القومية، والأخالق 
املتطرفة،  اأو  املنحرفة  الأفكار  له  تت�رشب  فال  الرفيعة، 
اأو  اإفراط  دون  و�سماحته  وي�رشه  الإ�سالم  بو�سطية  فيلتزم 

تفريط. 
8♦ ينظم . التحفيظ  فطالب  اإدارتها:  وح�سن  الأوقات  ا�ستثمار 

وقته، ويحر�ص على عدم اإ�ساعته، �سواء من خالل ح�سور 
اجلديد،  حفظ  اأو  حفظه،  ملا  املراجعة  اأو  التحفيظ،  حلقة 
والجتماعية  املدر�سية  بالواجبات  قيامه  اإىل  اإ�سافة 

الأخرى.
9♦ اإعادة ربط قلوب النا�سئة بكتاب اهلل، لي�سبح القراآن الكرمي .

اأن  بعد  العمل  ومنهج  الإدراك،  ومنهل  التوجيه،  م�سدر 
النا�سئة  من  الكثري  عقول  وتتغري  املوازين،  تتبدل  كادت 
القدوة احل�سنة فمن  وقلوبهم وقيمهم، وغابت عن بع�سهم 
هنا تولدت احلاجة ملراكز التحفيظ التي تعترب منقذاً لهوؤلء 
النا�سئة، واإعادتهم اإىل املعني ال�سايف واللتزام به. )عواد، 

2010:�ص20(
ففيه  الإن�سان،  على  خريه  ينفد  ل  ثر  نبع  فالقراآن  وهكذا 
عن  مع�سوم  متكامل،  تربوي  منهج  وهو  والآخرة،  الدنيا  خريا 
َيْعَلُم َمْن  اخلطاأ والهوى والنق�ص، لأنه من لدن حكيم خبري " اأََل 

ِبرُي" )امللك:14(. َخَلَق َوُهَو الَلِّطيُف اخْلَ
مراكز♦♦◄ ممار�سة♦ درجة♦ ما♦ الأول:  ال�سوؤال  على  الإجابة 

حتفيظ♦القراآن♦الكرمي♦يف♦حمافظة♦رفح♦لدورها♦الرتبوي؟
ت�سمنت  ا�ستبانة  الباحث  �سمم  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة 
ومت  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  للدور  جوانب  اأربع 
طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )237( قوامها  عينة  على  تطبيقها 

املراكز، وهذا تف�سيل للعينة:
جدول )1( 

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

الن�سبة♦العددالبياناملتغري
املئوية

اجلن�ص

6627.8ذكر

17172.2اأنثى

100%237املجموع

املوؤ�س�سة امل�سئولة عن. 
مركز التحفيظ

6929.1الأوقاف

13858.2دار القراآن الكرمي وال�سنة

3012.7دار الكتاب وال�سنة

100%237املجموع

جمموعة   " هنا  بالهوية  واملق�سود  الفا�سدة،  واملذاهب 
والثقافية،  والأخالقية  العقدية  واملميزات  اخل�سائ�ص 
 " املجتمعات  من  جمتمع  بها  ينفرد  التي  والرمزية 
)البدري،1994ـ:�ص49(، لذا فالهوية هي ال�سمات املميزة 
الذي  الإ�سالم  هويتها  الإ�سالمية  فالأمة  غريها،  عن  لأمة 
على  الهوية  تعمل  ولذا  م�سارها،  وير�سد  حياتها،  ينظم 
وال�سيا�سية،  الفكرية  وحدته  وحتقيق  املجتمع  متا�سك 
وتعترب مراكز التحفيظ من اأكرث املوؤ�س�سات املجتمعية التي 
ت�ساهم يف تر�سيخ الولء والنتماء للمجتمع، وحتافظ على 
ثقافته واأخالقه، وحتفظ الإن�سان من الذوبان يف الثقافات 
الكرمي  القراآن  على  اجليل  تربية  من  به  تقوم  ملا  الأخرى، 

الذي هو اأ�سا�ص الهوية الإ�سالمية.
3♦ وقوة . والتدبر،  والتفكر  التاأمل  للم�سلم على  العقلية  الرتبية 

العلم،  و�سعة  القراءة،  واإتقان  الذاكرة  و�رشعة  البديهة 
النتظام  اأن  الدرا�سات  ك�سفت  فقد  الدرا�سي،  والتفوق 
على  الطالب  قدرة  مع  يتعار�ص  ل  التحفيظ  حلقات  يف 
حفظ  اإن  بل  واجلامعات،  املدار�ص  يف  العلمي  التح�سيل 
والتفوق؛  الدرا�سي  التح�سيل  زيادة  اأثر كبري يف  له  القراآن 
%( من الطالب الذين بدءوا احلفظ  اأن اأكرث من )70  حيث 
على  ويح�سلون  درا�ستهم،  يف  متفوقون  مبكرة  �سن  يف 
واأن ما يزيد على  الأوىل يف املدار�ص واجلامعات،  املراكز 
التعليم اجلامعي مبا  ي�سلكون طريق  %( من احلفظة   60(
وال�سيدلة  والهند�سة  الطب  مثل  العلمية  الكليات  ذلك  يف 
ويوؤكد   ،)41 )الزهراين،2006:  فيها.  ويتفوقون  والعلوم 
اأن  اإىل  تو�سلت  التي  للباحث  احلالية  الدرا�سة  نتائج  ذلك 
)59.9 %( من عينة البحث طلبة متفوقون بدرجة ممتاز، 
 )% و)2.5  جيد،   )% و)14.8  جداً،  جيد   )%  22.8( و 
مقبول، اأي اأن الن�سبة الأكرب هي للممتازين، مما يوؤكد دور 
التحفيظ يف رفع معدلت حت�سيل الطلبة وتفوقهم الدرا�سي.

4♦ ال�سمت احل�سن وال�سلوك القومي، والأخالق الفا�سلة: فالقراآن .
ْبِن  �َسْعِد  فَعْن  كلها،  احلياة  �سئون  ينتظم  اأخالقي  د�ستور 
ِمِننَي،  وؤْ امْلُ مهَّ  اأُ َيا  َفُقْلُت:  َعاِئ�َسَة،  اأََتْيُت  َقاَل:  َعاِمٍر،  ْبِن  ِه�َساِم 
 " َقاَلْت:  َو�َسلهََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  لهَّى  �سَ  ِ اهللهَّ َر�ُسوِل  ِبُخُلِق  يِني  اأَْخرِبِ
َك♦ : {َواإِنَّ ِ َعزهَّ َوَجلهَّ َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْراآَن، اأََما َتْقَراأُ اْلُقْراآَن، َقْوَل اهللهَّ

َلَعَلى♦ُخلٍُق♦َعِظيٍم} ]القلم: 4[ م�سند اأحمد )41/ 148(
5♦ �سفاء للنا�ص وتوفري الطماأنينة وال�سكينة يف نف�ص امل�سلم، .

وحمايته من الأمرا�ص النف�سية واجل�سدية، لقوله تعاىل: {
♦ ِ♦َتْطَمِئُنّ اأََل♦ِبِذْكِر♦الَلّ ♦ِ ♦ُقلُوُبُهْم♦ِبِذْكِر♦الَلّ اآََمُنوا♦َوَتْطَمِئُنّ اَلِّذيَن♦
الَنّا�ُس♦ َها♦ اأَُيّ {َيا♦ تعاىل:  قال  وكما  )الرعد:28(،  اْلُقلُوُب} 
ُدوِر♦َوُهًدى♦ ُكْم♦َو�ِسَفاٌء♦مِلَا♦يِف♦ال�ُسّ َقْد♦َجاَءْتُكْم♦َمْوِعَظٌة♦ِمْن♦َرِبّ
القيم- رحمه  ابن  )يون�ص:57(، وقال  ِلْلُموؤِْمِننَي}  َوَرْحَمٌة♦
القلبية  الأدواء  جميع  من  التام  ال�سفاء  هو  فالقراآن  اهلل- 
ول  يوؤهل  اأحد  كل  وما  والآخرة،  الدنيا  واأدواء  والبدنية، 
يوفق لال�ست�سفاء به، واإذا اأح�سن العليل التداوي به ب�سدق 
مل  �رشوطه،  وا�ستيفاء  جازم  واعتقاد  تام،  وقبول  واإميان 

يقاومه الداء اأبدا.)ابن القيم،د.ت:�ص 266(
6♦ ال�سحبة ال�ساحلة: فرتدد الطالب على حلقات القراآن يوفر .
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جدول )2( 
معامات االرتباط لكل مجال من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

معامل♦الثبات♦قبل♦املجال♦
التعديل

معامل♦الثبات♦
بعد♦التعديل

0.870.93العالقة مع اهلل )عز وجل(

0.720.76العالقة مع الأ�رشة والأقارب

0.850.91العالقة مع املدر�سة

0.690.82العالقة مع املجتمع 

0.870.93الدرجة♦الكلية♦

التعديل  قبل  الثبات  معامل  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
)0.87( ومعامل الثبات بعد التعديل )0.93( وهو معامل ثبات 

عال.

حتليل النتائج وتفسريها: 
والنحراف  احل�سابي  الو�سط  با�ستخدام  الباحث  قام 
اأ�سئلة  على  الإجابة  اأجل  من  والرتب  املئوية  والن�سب  املعياري 

البحث، وللحكم على النتائج حدد الباحث املعيار التايل:
ًاأحياناًدائماًال�ستجابة نادرا

321الدرجة

كذلك قام البحث باإجراء املعاجلات الإح�سائية التالية:
جدول )3(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال 
لمجاالت الدور التربوي لمراكز تحفيظ القرآن في محافظة رفح في ضوء بعض المتغيرات

النحراف♦املتو�سطاملجال
املعياري

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

العالقة مع 
2.820.17930.001املدر�سة

العالقة مع 
2.610.29430.002املجتمع

العالقة 
مع الأ�رشة 
والأقارب 

2.60.25490.003

العالقة مع اهلل 
2.120.35140.004)عز وجل( 

2.570.21570.00♦الدرجة♦الكلية♦

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دال  احل�سابي  املتو�سط 
احل�سابي  املتو�سط  اأن:   )3( اجلدول  من  ويت�سح   ،)α  ≥  0.05(
والقيمة   ،)57( الختبار  وقيمة   ،)2.57( ي�ساوي  الكلية  للدرجة 
الحتمالية )sig( ت�ساوي )0.00(، وهذا يعني اأن هذا املجال دال 
اإح�سائيا ًعند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( مما يدل على اأن هناك 
بلغ  رفح  حمافظة  يف  القراآن  حتفيظ  ملراكز  كبريا  تربويا  دورا 

ن�سبة )85.5 %(. 

الن�سبة♦العددالبياناملتغري
املئوية

مكان ال�سكن

4820.3�رشق رفح

13456.5و�سط رفح

5523.2غرب رفح

100%237املجموع

املرحلة الدرا�سية

4217.7ابتدائي

6226.2اإعدادي

9339.2ثانوي

4016.9جامعي

100%237املجموع

معدل الف�سل

14259.9ممتاز

5422.8جيد جدا

3514.8جيد

62.5مقبول

100%237املجموع

العينة االستطالعية:

ا�ستطالعية  عينة  على  الدرا�سة  اأداة  بتطبيق  الباحث  قام 
الت�ساق  مدى  على  للتعرف  وذلك  الطلبة،  من   )30( قوامها 

الداخلي وال�سدق البنائي وثبات ال�ستبانة.
اأولً:♦ال�ســدق:♦مت التاأكد من �سدق ال�ستبانة من خالل:♦♦

�سدق الت�ساق الداخلي: حيث مت ح�ساب معامالت الرتباط 
بني املجالت والدرجة الكلية للمجال حيث ات�سح وجود عالقة 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.01( بني املجالت والدرجة 

الكلية لال�ستبانة.
والدرجة  الفقرات  بني  الرتباط  معامالت  ح�سبت  كذلك 
اإح�سائيا  دالة  الفقرات  جميع  اأن  ات�سح  حيث  للمجال،  الكلية 
مبعنى وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني الفقرات واملجالت 

التي تنتمي اإليها.
ثانياً:♦الثبات:♦قام الباحث باإيجاد معامل الثبات كما ♦♦

يلي: 
كرونباوخ- ♦� )األفا  طريقة  الثبات  معامل  با�ستخدام 

ي�ساوي  الثبات  اأن معامل  تبني  Reliability Coefficients( حيث 

.)0.80(
لال�ستبانة ♦� الكلي  الثبات  ح�سب  الن�سفية:  التجزئة 

وجمالتها املختلفة بني الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن 
ال�ستبانة  جمالت  من  جمال  لكل  الثبات  معامل  ح�ساب  طريق 
الثبات  معامل  اإيجاد  ثم  الن�سفية  التجزئة  طريقة  با�ستخدام 

املعدل. 
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 )4( فاإن جدول  اهلل- عز وجل-  العالقة مع  الرتبوي يف جمال 
يو�سح ذلك:

جدول )4( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لمجال 

العاقة مع اهلل )عز وجل(

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

10

اأدعو 
الآخرين 

اإيل ما 
تعلمته من 
اأمور ديني.

2.650.688.321.70.001

3
اأقراأ القراآن 

بتدبر 
وخ�سوع.

2.570.5385.522.20.002

4

اأطبق 
تعاليم 

القراآن يف 
ممار�سات 

حياتي 
اليومية.

2.490.5983.1180.003

2
اأقراأ ورد 

يوميا من 
القراآن.

2.440.6381.415.80.004

9

اأحافظ علي 
الأذكار 
والدعاء 
املاأثور.

2.370.6379140.005

1

التزم 
ب�سالة 

اجلماعة 
يف امل�سجد.

2.030.7467.74.780.006

8

اأتربع 
للمحتاجني 

مبا تي�رش 
معي من 

مال.

1.930.6964.42.950.007

7

اأ�سوم 
اأياما 

غري �سهر 
رم�سان.

1.680.755.83.970.008

5
اأواظب 

علي �سالة 
ال�سحى.

1.590.7252.94.550.009

6
اأ�سلي قيام 

1.480.6349.27.880.0110الليل.

2.120.3570.7140.00الدرجة♦الكلية♦

بالنظر اإىل اجلدول )4( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
من  تعلمته  ما  اإيل  الآخرين  "اأدعو  على  ن�ست  التي   ،)10( رقم 
اأمور ديني " والتي متو�سطها احل�سابي)2.65( ون�سبتها )88.3 
%(، ويرجع الباحث ذلك اإىل ما يعَلمه الطلبة من ف�سل الدعوة اإىل 
اهلل، اإ�سافة اإىل ما يحققه ذلك من تعزيز الثقة بالنف�ص عند تعليم 

ويت�سح كذلك اأن املجال الثالث، الذي ين�ص على " العالقة 
 ،)%  94.1( ن�سبته  والذي  الأوىل  املرتبة  املدر�سة" اأتى يف  مع 
املجتمع"  " العالقة مع  ين�ص على  والذي  الرابع،  املجال  ويليه 
والذي ن�سبته )86.9 %( ويليه املجال الثاين والذي ين�ص على 
" العالقة مع الأ�رشة والأقارب " والذي ن�سبته )86.7 %(، ويليه 
وجل("  )عز  اهلل  مع  العالقة   " على  ين�ص  والذي  الأول،  املجال 
ملراكز  الرتبوي  الدور  مدى  حيث  من   )%  70( ن�سبته  والذي 

حتفيظ القراآن يف حمافظة رفح.
يكون  الطالب  �سلوك  اأن  اإىل  النتائج  هذه  الباحث  ويرجع 
فيه  يعي�ص  الذي  املوؤ�س�سي  الن�سباط  درجة  زادت  كلما  اأف�سل 
الطلبة، فاملدر�سة اأكرث ان�سباطًا من املجتمع لذا ف�سلوك الطالب 
من  للطلبة  اإلزاما  اأكرث  املجتمع  قوانني  وكذلك  اأف�سل،  فيها 
الأ�رشة والأقارب ملا يرتتب عليها من م�سوؤوليات وعقوبات من 
طرف الآخرين، بينما الأ�رشة والأقارب اأكرث رحمة باأبنائهم من 
الآخرين، اأما العالقة )باهلل عز وجل( فجاءت يف املرتبة الأخرية 
ويرجع  الأوىل-  املرتبة  يف  تكون  اأن  يجب  اأنها  –رغم  لالأ�سف 
الباحث ذلك اإىل �سعف الرتبية الإميانية لطلبة التحفيظ، ويق�سد 
بالغيب،  هلل  اخل�سية  حتقيق  اأي  الإميانية  بالرتبية  هنا  الباحث 
و  والعمل على ك�سب ر�ساه،  الداخلي ملراقبة اهلل  الوازع  وتقوية 
نتيجة ل�سعف اإدراك الطلبة لذلك وا�ست�سعارهم به يتهاونون يف 

الواجبات الروحية والعبادية اإىل حد ما. 
اآلية  اإىل  باهلل،  العالقة  جانب  �سعف  الباحث  يرجع  كذلك 
الأ�سم،  احلفظ  على  تركز  حني  املراكز،  تتبعها  التي  التحفيظ 
دون تف�سري ول تطبيق عملي ملا يحفظه الطلبة، مما يجعل الأثر 
اهلل  )�سلى  الر�سول  وهذا خمالف ملنهج  لديهم،  الإمياين �سعيف 
حفظ  على  الإميان  يقدمون  كانوا  الذين  و�سحابته  و�سلم(  عليه 

القراآن كما �سبق ذكره. 
 ،)2013 )ق�سطة،  درا�سة  نتائج  النتائج عن  وتختلف هذه 
واملجال  الأوىل،  املرتبة  يف  الأخالقي  املجال  فيها  جاء  التي 
التي   )2010 )عواد،  درا�سة  وعن  الأخرية،  املرتبة  يف  الثقايف 
جاء فيها اجلانب الإمياين يف املرتبة الأوىل، واجلانب العلمي يف 
املرتبة الأخرية، ويرجع هذا الختالف اإىل اختالف زاوية القيا�ص 
بني هذه الدرا�سات، فدرا�سة ق�سطة تتناول دور الأ�رشة يف م�ساندة 
الدور الرتبوي ملراكز التحفيظ من وجهة نظر املحفظات، ودرا�سة 
عواد تتناول الدور الرتبوي للمحفظات من وجهة نظر الطالبات، 
اأما هذه الدرا�سة فتتناول الدور الرتبوي للتحفيظ من خالل �سلوك 

الطلبة ووجهة نظرهم. 
اإجابة ال�سوؤال الثاين: ما♦اأثر♦الدور♦الرتبوي♦ملراكز♦حتفيظ♦♦◄

القراآن♦على♦�سلوك♦الطلبة♦يف♦املجالت♦الأربعة♦)العالقة♦مع♦الل�
العالقة♦مع♦الأ�سة♦والأقارب�♦العالقة♦مع♦املدر�سة�♦العالقة♦مع♦

املجتمع(؟
لالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث بقيا�ص الدور الرتبوي 
ملراكز حتفيظ القراآن الكرمي على �سلوك الطالب يف اأربع جمالت 
مع  العالقة  والأقارب-  الأ�رشة  مع  اهلل-العالقة  مع  )العالقة 

املدر�سة- العالقة مع املجتمع( كما يلي: 
Ú♦اأول:♦جمال♦العالقة♦مع♦الل♦–عز♦وجل�

لقيا�ص درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لدورها 
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النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

10

اأ�سارك اأقاربي 
يف منا�سباتهم 

الجتماعية 
)اأفراح-
اأحزان(.

2.620.5787.5220.007

9
اأحر�ص علي 

2.530.6384.4180.008الدعاء لوالدي.

11
اأ�سل اأرحامي 

واأتوا�سل 
معهم.

2.510.6483.5170.009

8

اأبداأ بالأكل 
بعد والدي 

حني جنتمع 
علي الطعام.

2.450.781.7140.0010

13

اأقدم اخلدمات 
وامل�ساعدات 

التي يحتاجها 
اأقاربي ح�سب 

قدرتي.

2.360.6978.6120.0011

7

اأقبل راأ�ص 
والدي اأو 

يدهما كل 
يوم.

2.340.778.1120.0012

12
اأقوم بزيارة 

اأقاربي الذين 
يقاطعونني.

1.990.7666.23.80.0013

2.60.2586.7490.00الدرجة♦الكلية

بالنظر اإىل اجلدول )5( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
" مبتو�سط  مني  اأكرب  هو  من  "اأحرتم  على  ن�ست  التي   ،)3( رقم 
ح�سابي)2.9( ون�سبة )96.6 %(، ويليها الفقرة رقم )6( والتي 
 " مهم  بعمل  القيام  اأو  اخلروج  عند  والدي  "اأ�ستاأذن  على  ن�ست 
اإىل  ذلك  ويرجع   ،)%  96.5( ون�سبة  ح�سابي)2.89(  مبتو�سط 
الأبوية  ال�سلطة  ثقافة  اإىل  اإ�سافة  القيم  هذه  على  الإ�سالم  حث 

املعروفة يف املجتمع الفل�سطيني، حيث يخ�سع ال�سغري للكبري.
اأما اأقل فقرتني فكانت كل من: الفقرة رقم )12(، التي ن�ست 
املرتبة  احتلت   " يقاطعونني  الذين  اأقاربي  بزيارة  اأقوم   " على 
وي�سبقها   )%  66.2( ون�سبة   )1.99( ح�سابي  مبتو�سط  الدنيا 
الفقرة رقم )7( التي ن�ست على " اأقبل راأ�ص والدي اأو يدهما كل 
يوم " مبتو�سط ح�سابي )2.34( ون�سبة )78.1 %(، ويرجع ذلك 
اإىل الثقافة ال�سلبية التي حتكم كثري من العائالت اأنها ل ت�سل اإل 
ل  ال�سن  كان �سغري  اإذا  لأهله خا�سة  تبع  والطالب  و�سلها،  من 
الراأ�ص فهذا يرجع  اأو  اليد  اأما تقبيل  يتحمل م�سوؤولية اجتماعية، 
مراكز  اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سغر،  من  للطفل  الأ�رشة  تعويد  عدم  اإىل 
يرجع  ورمبا  ال�سلوكيات،  هذه  مثل  على  حتث  ل  رمبا  التحفيظ 
ذلك اأي�سًا اإىل اعتقاد خاطئ وهو اأن هذا العمل نوع من اخل�سوع 

والتذلل الذي ل يليق بامل�سلم.
Ú♦ثالثاً:♦جمال♦العالقة♦مع♦املدر�سة

لقيا�ص درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لدورها 

الآخرين واإر�سادهم، ويليها الفقرة رقم )3( التي ن�ست على " اأقراأ 
ن�ستبها  احل�سابي)2.57(،  ومتو�سطها  وخ�سوع."  بتدبر  القراآن 
)85.5 %(،وهذه النتيجة تتوافق مع النتيجة التي ح�سلت عليها 
درا�سة عواد، فقد ح�سَلت فقرة "قراءة القراآن بتدبر وخ�سوع" على 
ن�سبة )85.7 %(، وترجع قراءة القراآن بخ�سوع وتدبر اإىل اأن ذلك 
ين�سجم مع كون هوؤلء الطلبة من طلبة مراكز حتفيظ القراآن، فهم 

على توا�سل دائم مع القراآن.
ن�ست  التي   ،)6( رقم  الفقرة  فكانت  فقرتني  اأدنى  اأما 
مبتو�سط  الدنيا  املرتبة  احتلت  فقد   " الليل  قيام  اأ�سلي   " على 
رقم  الفقرة  و�سبقتها   ،)%  49.2( ون�سبة  ح�سابي)1.48( 
مبتو�سط   " ال�سحى  �سالة  علي  اأواظب   " على  ن�ست  والتي   )5(
ح�سابي)1.59( ون�سبة )52.9 %( من حيث مدى الدور الرتبوي 
مع  بالعالقة  املتعلقة  رفح  حمافظة  يف  القراآن  حتفيظ  ملراكز 
اهلل )عز وجل(، ويرجع ذلك اإىل �سعف اجلانب العبادي والعملي 
ال�سابق )7( ميكن  اإىل اجلدول  الرجوع  التحفيظ، فعند  لدى طلبة 
العالقة  جمال  موؤخرة  يف  تاأتي  العبادية  الأمور  اأن  مالحظة 
باهلل ك�سالة اجلماعة وال�سحى وقيام الليل والتربع بال�سدقات 
وال�سيام، وهذه النتائج توؤكد �سعف جمال العالقة باهلل كما �سبق 

ذكره. 
Ú♦ثانياً:♦جمال♦العالقة♦مع♦الأ�سة♦والأقارب

لقيا�ص درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لدورها 
الرتبوي يف جمال العالقة مع الأ�رشة والأقارب فاإن جدول )5( 

يو�سح ذلك:
جدول )5(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لمجال 
العاقة مع األسرة واألقارب

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

3
اأحرتم من هو 

2.90.3796.6460.001اأكرب مني.

6

اأ�ستاأذن والدي 
عند اخلروج اأو 

القيام بعمل 
هام.

2.890.3396.5500.002

2
اأحر�ص علي 

التحدث باأدب 
مع والدي.

2.890.3796.2450.003

5

اأحافظ علي 
النظافة 

والرتتيب يف 
بيتي.

2.840.4194.7390.004

1
اأطيع واِلَديهَّ 

يف كل ما 
يطلبانه مني.

2.80.4693.3330.005

4
اأعطف علي 

من هو اأ�سغر 
مني.

2.710.5190.4280.006
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بالنظر اإىل اجلدول )6( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
رقم )12(، التي ن�ست على " اأحافظ على اأ�رشار زمالئي " مبتو�سط 
ح�سابي )2.97( ون�سبة )99 %(، ويرجع ذلك اإىل حر�ص الطلبة 
اأ�رشارهم  اأف�سوا  اإن  لأنهم  لزمالئهم،  على �سحبتهم  احلفاظ  على 
�سيخ�رشونهم ويبتعدون عنهم، وتتعار�ص هذه النتيجة مع نتيجة 
%(، وذلك  اأدنى فقرة بن�سبة )66.46  درا�سة ق�سطة حيث كانت 
ب�سبب اختالف املفحو�سني، فهنا راأي الطلبة ب�سلوكهم، اأما درا�سة 

ق�سطة فراأي املحفظات يف دور الأ�رشة يف تعزيز هذا ال�سلوك.
اأ�ساتذتي  "اأحرتم  على  ن�ست  التي  ويليها الفقرة رقم )2( 
 98.3( ن�ستبها  والتي  واأتاأدب معهم " مبتو�سط ح�سابي )2.95( 
احرتام العلماء، وكذلك  على  الإ�سالم  حث  اإىل  ذلك  ويرجع   ،)%
يرجع اإىل هيبة املعلم يف نظر الطالب، واحتمالية اإنزال العقوبة 
اأ�ستاذه، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي ق�سطة  اإذا مل يحرتم  به 

وعواد.
اأدنى فقرتني فكانت الفقرة رقم )7(، التي ن�ست على  اأما 
الدنيا  املرتبة  احتلت   " املختلفة  املدر�سة  اأن�سطة  يف  اأ�سارك   "
%(، ويرجع ذلك رمبا   78.3( )2.35( ون�سبة  مبتو�سط ح�سابي 
اإىل النظرة ال�سلبية لهذه الأن�سطة اأنها من اللهو الذي ل يليق بطالب 
القراآن، اأما الفقرة رقم )9( التي ت�سبق الفقرة رقم )7( التي ن�ست 
اإليهم" مبتو�سط ح�سابي  بالإح�سان  اإ�ساءة زمالئي  " اأقابل  على 
)2.57( ون�سبة )85.8 %( فريجع ذلك اإىل اعتقاد خاطئ مفاده 
تليق  ل  واملذلة  ال�سعف  من  نوع  بالإح�سان  الإ�ساءة  مقابلة  اأن 

بالإن�سان العزيز. 
Ú♦رابعاً:♦جمال♦العالقة♦مع♦املجتمع

لقيا�ص درجة ممار�سة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي لدورها 
يو�سح   )7( فاإن جدول  املجتمع  مع  العالقة  الرتبوي يف جمال 

ذلك:
جدول )7( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لمجال 
العاقة مع المجتمع

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

7
اأقابل النا�ص 

بابت�سامة 
وكالم جميل.

2.930.397.8590.001

6

اأحافظ علي 
املمتلكات 

العامة 
واخلا�سة.

2.890.3396.5500.002

10

األتزم باآداب 
احلوار 

واحلديث مع 
النا�ص.

2.790.4493.1350.003

5
اأميط الأذى 
2.770.4692.4330.004عن الطريق.

يو�سح   )6( جدول  فاإن  املدر�سة  مع  العالقة  جمال  يف  الرتبوي 
ذلك:

جدول )6(
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لمجال 

العاقة مع المدرسة

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

12
اأحافظ على 

2.970.17991060.001اأ�رشار زمالئي.

2
اأحرتم 

اأ�ساتذتي 
واأتاأدب معهم.

2.950.2798.3650.002

13

اأحافظ علي 
مظهر وهندام 
جميل ورائحة 

طيبة.

2.940.2498740.003

4
اأح�رش 

درو�سي واأحل 
واجباتي.

2.920.397.5590.004

1
التزم مبواعيد 

احل�سور 
والن�رشاف.

2.910.2996.9590.005

3
اأتعاون مع 

زمالئي 
الطالب.

2.890.3196.5550.006

6
اأحافظ علي 

ممتلكات 
مدر�ستي.

2.880.3696.1460.007

8

اأحافظ علي 
نظافة �سفي 

ومرافق 
املدر�سة 
املختلفة.

2.860.495.4400.008

11

اأ�ساحب 
الأ�سدقاء 

ذو العلم 
والأخالق.

2.860.3195.3470.009

5
اأ�سارك 

بفعالية يف 
احل�سة.

2.80.4593.3340.0010

10
اأ�ستاأذن 

معلمي عند 
احلديث.

2.790.4793330.0011

9

اأقابل اإ�ساءة 
زمالئي 

بالإح�سان 
اإليهم.

2.570.5485.8220.0012

7

اأ�سارك 
يف اأن�سطة 

املدر�سة 
املختلفة.

2.350.7478.3110.0013

2.820.1794.1930.00الدرجة♦الكلية
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النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الرتتيبالحتمالية

14

اأعمل علي 
الوفاء 

بالوعود وعدم 
نق�سها.

2.760.591.8290.005

11
اأقول احلق 

ولو كان علي 
نف�سي.

2.750.4991.6300.006

1
اأرد ال�سالم 

علي من اأعرف 
ومن ل اأعرف.

2.670.5189270.007

12

اأتعامل مع 
املعلومات 

بعد التاأكد من 
�سحتها.

2.610.5687.1220.008

13
اأجتنب الكذب 
حتى لو كنت 

مازحا.
2.490.6283.1170.009

3
التزم بقواعد 

املرور علي 
الطرقات.

2.460.7482.1140.0010

4
اأحافظ علي 
النظافة يف 

ال�سارع.
2.430.7481.2130.0011

2

اأ�ساعد 
ال�سعفاء 
كالأعمى 
والعجوز 
واملعاق.

2.410.7380.5130.0012

9

اأتعامل مع 
احليوانات 

برفق واأقدم 
لها الطعام.

2.360.7578.6110.0013

8

اأ�سارك يف 
الأعمال 

التطوعية 
خلدمة 

املجتمع.

2.160.76727.30.0014

2.610.2986.9430.00الدرجة♦الكلية

بالنظر اإىل اجلدول )7( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
رقم )7(، التي ن�ست على " اأقابل النا�ص بابت�سامة وكالم جميل 
" مبتو�سط ح�سابي )2.93( ون�سبة )97.8 %(، ورمبا يرجع ذلك 
النبي )�سلى  ل�سنة  النا�ص، وتطبيقًا  الرغبة يف ك�سب احرتام  اإىل 
اهلل عليه و�سلم(، ويليها الفقرة رقم )6( التي ن�ست على " اأحافظ 
 )2.89( ح�سابي  مبتو�سط   " واخلا�سة  العامة  املمتلكات  علي 
والتي ن�ستبها )96.5 %(، ويرجع ذلك اإىل حترمي الإ�سالم لإيذاء 
اجلهات  لعقوبات من  التعر�ص  اإىل اخلوف من  اإ�سافة  الآخرين، 

امل�سوؤولة عن هذه املمتلكات.
 " على  ن�ست  التي   ،)8( رقم  فكانتا  فقرتني  اأدنى  اأما 
املرتبة  احتلت  املجتمع"  خلدمة  التطوعية  الأعمال  يف  اأ�سارك 
الدنيا مبتو�سط ح�سابي )2.16( بن�سبة مئوية مقدارها )72 %( 

وي�سبقها الفقرة رقم )9( التي ن�ست على " اأتعامل مع احليوانات 
برفق واأقدم لها الطعام " مبتو�سط ح�سابي )2.36(، التي ن�ستبها 
اإىل �سعف ثقافة العمل التطوعي  %(، ويرجع ذلك رمبا   78.6(
العملي،  النظري على اجلانب  التحفيظ، وغلبة اجلانب  لدى طلبة 

وكذلك �سعف روح املبادرة لديهم.
الإجابة على ال�سوؤال الثالث: هل♦توجد♦فروق♦ذات♦دللة♦♦◄

اإح�سائية♦عند♦م�ستوى♦دللة♦)α ≥♦0.05(♦لتقدير♦الدور♦الرتبوي♦
ملراكز♦حتفيظ♦القراآن♦يف♦حمافظة♦رفح♦تعزى♦ملتغريات♦الدرا�سة♦
املرحلة♦ ال�سكن�♦ مكان♦ القراآن�♦ حتفيظ♦ موؤ�س�سة♦  – )اجلن�س♦

الدرا�سية�♦معدل♦الف�سل♦الأول(؟
�سفرية  فرو�سًا  الباحث  و�سع  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة 
للمتغريات ال�سابقة، كما ا�ستخدم املعاجلات الإح�سائية املتنوعة 

كما يلي:

فروض البحث:
دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الكرمي للدور  القراآن  α( لدرجة ممار�سة مراكز حتفيظ   ≥  0.05(
الرتبوي يف حمافظة رفح تعزى اإىل متغريات )اجلن�ص- موؤ�س�سة 
حتفيظ القراآن- مكان ال�سكن- املرحلة الدرا�سية- معدل الف�سل 

الأول(.
ولختبار الفر�ص الأول: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
حتفيظ  مراكز  ممار�سة  لدرجة   )α  ≥  0.05( دللة  م�ستوى  عند 
متغري  اإىل  تعزى  رفح  الرتبوي يف حمافظة  للدور  الكرمي  القراآن 

اجلن�ص.
ا�ستخدم الباحث اختبار "ت" )T.test( لقيا�ص دللة الفروق 

بني املجموعتني كما يلي: 
جدول )8(

المتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المحسوبة لمدى الدور التربوي لمراكز تحفيظ 
القرآن في محافظة رفح تعزى إلى متغير الجنس

النحراف♦املتو�سطالتكراراجلن�ساملجال
املعياري

قيمة♦
"ت♦"

م�ستوى♦
الدللة

العالقة مع اهلل 
)عز وجل(

662.120.38ذكر
0.110.90

1712.120.34اأنثى

العالقة مع 
الأ�رشة والأقارب

662.620.28ذكر
0.570.56

1712.60.24اأنثى

العالقة مع 
املدر�سة

662.850.15ذكر
1.30.19

1712.810.18اأنثى

العالقة مع 
املجتمع

662.640.27ذكر
0.950.33

1712.60.3اأنثى

الدرجة♦الكلية
662.580.21ذكر

0.790.47
1712.560.21اأنثى

 sig =)0.47( اأن قيمة م�ستوى الدللة :)يتبني من اجلدول )8
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  على  يدل  مما   α=0.05 من  اأكرب 
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حمافظة  يف  القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  يف  اإح�سائية 
رفح تبعًا ملتغري اجلن�ص، ويرجع ذلك اإىل اأن تاأثري القراآن الرتبوي 
املوؤمنني  يخاطب  القراآن  جند  لذلك  اجلن�ص،  بتغري  يختلف  ل 

واملوؤمنات بنف�ص اخلطاب دون متييز اإل يف موا�سع حمدودة.
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثاين:  الفر�ص  ولختبار 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( لدرجة ممار�سة مراكز 
اإىل  القراآن الكرمي للدور الرتبوي يف حمافظة رفح تعزى  حتفيظ 
متغري املوؤ�س�سة )الأوقاف – دار القراآن الكرمي وال�سنة، دار الكتاب 

وال�سنة(، 
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص دللة الفروق بني 

املجموعات. 
جدول )9(

نتائج تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للتعرف على مدى تغير الدور 
التربوي لمراكز تحفيظ القرآن في محافظة رفح يعزى إلى متغير المؤسسة

جمموع♦م�سدر♦التبايناملجالت
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
املربعات

قيمة♦
F

م�ستوى♦
الدللة

العالقة مع اهلل 
)عز وجل(

بني 
0.3320.17املجموعات

1.40.26 داخل 
28.7234املجموعات

0.12

29236املجموع

العالقة 
مع الأ�رشة 

والأقارب

بني 
0.2120.11املجموعات

1.60.2 داخل 
15234املجموعات

0.06

15.2236املجموع

العالقة مع 
املدر�سة

بني 
0.2420.12املجموعات

1.60.11 داخل 
6.53234املجموعات

0.03

6.77236املجموع

العالقة مع 
املجتمع

بني 
0.1820.09املجموعات

10.35 داخل 
19.7234املجموعات

0.08

19.9236املجموع

الدرجة♦الكلية

بني 
0.1120.06املجموعات

1.30.28 داخل 
10.1234املجموعات

0.04

10.2236املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)9( اجلدول  من  يتبني 
اأنه ل توجد فروق ذات  α=0.05 حيث يت�سح  اأكرب من   =)0.28

دللة اإح�سائية يف مدى الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ القراآن يف 
الت�سابه  اإىل  ذلك  ويرجع  املوؤ�س�سة،  ملتغري  يعزى  رفح  حمافظة 
ت�ستخدم  حيث  التحفيظ،  مراكز  عمل  يف  املوؤ�س�سات  بني  الكبري 
اأ�ساليب  للتحفيظ، وتعتمد  الغالب- مكانا  –يف  جميعها امل�سجد 
متقاربة يف طرق التحفيظ، ول تتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت 

اإليه درا�سة "عواد" و"ق�سطة" من وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
يف الدور ال�سلوكي للمحفظات ل�سالح مديرية الأوقاف،اأو جمعية 
الدرا�ستني  بني  امل�ستهدفة  الفئة  لختالف  امل�سلمات،  ال�سابات 
الدرا�سة، بينما املحفظات  الفئة امل�ستهدفة يف هذه  فالطلبة هم 

هن امل�ستهدفات يف درا�سة "عواد" و"ق�سطة".
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالث:  الفر�ص  ولختبار 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( لدرجة ممار�سة مراكز 
اإىل  القراآن الكرمي للدور الرتبوي يف حمافظة رفح تعزى  حتفيظ 

متغري مكان ال�سكن )�رشق رفح، و�سط رفح، غرب رفح(، 
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص دللة الفروق بني 

املجموعات. 
جدول )10(

نتائج تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للتعرف على مدى الدور التربوي 
لمراكز تحفيظ القرآن في محافظة رفح تعزى إلى متغير مكان السكن

م�سدر♦املجالت
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
املربعات

قيمة♦
F

م�ستوى♦
الدللة

العالقة مع 
اهلل )عز وجل(

بني 
0.3720.18املجموعات

1.50.22 داخل 
28.6234املجموعات

0.12

29236املجموع

العالقة 
مع الأ�رشة 

والأقارب

بني 
0.0220.01املجموعات

0.20.84 داخل 
15.2234املجموعات

0.07

15.2236املجموع

العالقة مع 
املدر�سة

بني 
0.0220.01املجموعات

0.40.69 داخل 
6.75234املجموعات

0.03

6.77236املجموع

العالقة مع 
املجتمع

بني 
0.0520.03املجموعات

0.30.75 داخل 
19.8234املجموعات

0.09

19.9236املجموع

الدرجة♦
الكلية

بني 
0.0620.03املجموعات

0.70.52 داخل 
10.2234املجموعات

0.04

10.2236املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)10( اجلدول  من  يتبني 
اأنه ل توجد فروق ذات  α=0.05 حيث يت�سح  اأكرب من   =)0.52

دللة اإح�سائية يف مدى الدور الرتبوي ملراكز حتفيظ القراآن يف 
ت�سابه  اإىل  ذلك  ال�سكن، ويرجع  تبعًا ملتغري مكان  حمافظة رفح 
�سيكون  ثم  ومن  رفح،  مناطق  جميع  يف  التحفيظ  مراكز  اأدوار 
الدور الرتبوي مت�سابهًا كذلك، خا�سة اأن املراكز تتبع ملوؤ�س�سات 
يجد  ومل  الأماكن،  جميع  يف  الطريقة  بنف�ص  تديرها  مركزية 
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الباحث يف الدرا�سات ال�سابقة هذا املتغري.
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابع:  الفر�ص  ولختبار 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( لدرجة ممار�سة مراكز 
اإىل  القراآن الكرمي للدور الرتبوي يف حمافظة رفح تعزى  حتفيظ 
متغري املرحلة الدرا�سية )ابتدائي – اإعدادي – ثانوي – جامعي(. 
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص دللة الفروق بني 

املجموعات 
جدول )11(

نتائج تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للتعرف على مدى الدور التربوي 
لمراكز تحفيظ القرآن في محافظة رفح تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية

جمموع♦م�سدر♦التبايناملجالت
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
املربعات

قيمة♦
F

م�ستوى♦
الدللة

العالقة مع 
اهلل )عز وجل(

0.3530.12بني املجموعات

10.41
داخل 

28.6233املجموعات
0.12

29236املجموع

العالقة 
مع الأ�رشة 

والأقارب

0.0130بني املجموعات

00.99
داخل 

15.2233املجموعات
0.07

15.2236املجموع

العالقة مع 
املدر�سة

0.0430.02بني املجموعات

0.50.67
داخل 

6.72233املجموعات
0.03

6.77236املجموع

العالقة مع 
املجتمع

0.0130.01بني املجموعات

0.10.98
داخل 

19.9233املجموعات
0.09

19.9236املجموع

الدرجة♦
الكلية

0.0130بني املجموعات

00.99
داخل 

10.2233املجموعات
0.04

10.2236املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)11( اجلدول  من  يتبني 
اأنه ل توجد فروق ذات  α=0.05 حيث يت�سح  اأكرب من   =)0.99

القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  مدى  يف  اإح�سائية  دللة 
ذلك  ويرجع  الدرا�سية،  املرحلة  ملتغري  تبعًا  رفح  حمافظة  يف 
�سيكون  لذلك  الدرا�سية  املراحل  جلميع  التحفيظ  اآلية  ت�سابه  اإىل 
و"ق�سطة"  "عواد"  درا�ستا  اأما  اأي�سًا،  مت�سابهًا  الرتبوي  الدور 
فكانت لديهما فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري املوؤهل الدرا�سي 
يف  هو  كما  للطلبة  ولي�ص  للمحفظات،  الثانوية  املرحلة  ل�سالح 

هذه الدرا�سة.
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اخلام�ص:  الفر�ص  ولختبار 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( لدرجة ممار�سة مراكز 

اإىل  القراآن الكرمي للدور الرتبوي يف حمافظة رفح تعزى  حتفيظ 
متغري معدل الف�سل الأول )ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول( .

ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص دللة الفروق بني 
املجموعات 

جدول )12(
نتائج تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للتعرف على مدى الدور التربوي 

لمراكز تحفيظ القرآن الكريم في محافظة رفح تعزى إلى متغير معدل الفصل األول

جمموع♦م�سدر♦التبايناملجالت
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
املربعات

قيمة♦
F

م�ستوى♦
الدللة

العالقة مع 
اهلل )عز 

وجل(

بني 
0.1530.05املجموعات

0.40.75 داخل 
28.82330.12املجموعات

29236املجموع

العالقة 
مع الأ�رشة 

والأقارب

بني 
0.1330.05املجموعات

0.70.56 داخل 
15.1233املجموعات

0.07

15.2236املجموع

العالقة مع 
املدر�سة

بني 
0.3130.1املجموعات

1.20.52 داخل 
6.46233املجموعات

0.03

6.77236املجموع

العالقة مع 
املجتمع

بني 
0.230.07املجموعات

0.80.51 داخل 
19.7233املجموعات

0.08

19.9236املجموع

الدرجة♦
الكلية

بني 
0.0630.02املجموعات

0.40.74 داخل 
10.2233املجموعات

0.04

10.2236املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)12( اجلدول  من  يتبني 
اأنه ل توجد فروق ذات  α=0.05 حيث يت�سح  اأكرب من   =)0.74

القراآن  حتفيظ  ملراكز  الرتبوي  الدور  مدى  يف  اإح�سائية  دللة 
الكرمي يف حمافظة رفح تبعًا ملتغري معدل الف�سل الأول، ويرجع 
جلميع  التحفيظ  اآلية  ت�سابه  وهو  ال�سابق  ال�سبب  نف�ص  اإىل  ذلك 
الدور  �سيكون  لذلك  املختلفة  التح�سيلية  مب�ستوياتهم  الطالب 
الرتبوي مت�سابهًا اأي�سًا، علمًا اأن الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة عبد 
لتحفيظ  اأن  كلها  اأكدت  واملغام�سي  والغيلي  وعقيالن  اللطيف 
وكذلك  الدرا�سي،  التح�سيل  رفع  على  اإيجابيًا  اأثراً  الكرمي  القراآن 
%( من الطلبة امل�ستهدفني كانت  اأن )59.9  اأكدت  هذه الدرا�سة 
التحفيظ  اأثر  الفر�ص احلايل يقي�ص  معدلتهم بتقدير ممتاز، لكن 

على �سلوك الطالب ولي�ص حت�سيله.
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د. نافذ سليمان اجلعبدرجة ممارسة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي لدورها التربوي في ضوء بعض املتغيرات

النتائج والتوصيات 

أواًل: النتائج: 

تو�سل♦الباحث♦من♦خالل♦الدرا�سة♦ال�سابقة♦اإىل♦جمموعة♦من♦
النتائج،♦وهي:

1♦ ملراكز التحفيظ دور تربوي عال حيث بلغت ن�سبته )85.5 .
%(، وهي ن�سبة جيدة جداً.

2♦ بن�سبة . الأوىل  املرتبة  املدر�سة  مع  الطلبة  عالقة  احتلت 
تلتها  التحفيظ،  ملراكز  الرتبوي  الدور  يف   )%  94.1(
مع  العالقة  ثم   ،)%  86.9( بن�سبة  املجتمع  مع  العالقة 
الأ�رشة والأقارب بن�سبة )86.7 %(، ويف املرتبة الأخرية 

جاءت العالقة مع اهلل –عز وجل- بن�سبة )70.7 %(.
3♦ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف الدور الرتبوي ملراكز .

)اجلن�ص  الدرا�سة  ملتغريات  تعزى  الكرمي  القراآن  حتفيظ 
معدل  الدرا�سية،  املرحلة  ال�سكن،  مكان  امل�رشفة  املوؤ�س�سة 

التح�سيل الدرا�سي(.
4♦ القيم الرتبوية التي حظيت بالرتب العليا هي: حفظ الأ�رشار .

احرتام  املمتلكات  على  احلفاظ  التب�سم،  املعلم،  احرتام 
الكرمي  القراآن  قراءة  الآخرين  دعوة  ال�ستئذان  الكبري، 

بخ�سوع.
5♦ �سالة . هي:  الدنيا  باملراتب  حظيت  التي  الرتبوية  القيم 

الوالدين  تقبيل  الأرحام،  �سلة  ال�سحى  �سالة  الليل  قيام 
امل�ساركة يف الأن�سطة املدر�سية مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان 

العمل التطوعي الرفق باحليوانات.
6♦ الأهلي . التعليم  من  لونًا  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  متثل 

حمافظة  اأبناء  من  الآلف  تربية  على  ي�رشف  الذي  الهام، 
رفح. 

7♦ ال�سخ�سية . بناء  على  طيبة  اأثار  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
امل�سلمة، كالعقيدة ال�سليمة، واخللق القومي، والعقل ال�سديد، 

وهذا ي�سهم يف بناء جيل حترير الأق�سى املوعود.
8♦ الكرمي . القراآن  التحفيظ على حفظ  العمل يف مراكز  يقت�رش 

والربامج التي ت�ساعد عليه يف الغالب، وهناك ق�سور �سديد 
يف تدبر القراآن الكرمي والعمل به والدعوة اإليه.

ثانياً: التوصيات:

يو�سى♦الباحث♦مبا♦يلي:
1♦ مبراكز . اللتحاق  على  للطلبة  واملدر�سة  الأ�رشة  ت�سجيع 

حتفيظ القراآن الكرمي.
2♦ اإثراء عمل مراكز حتفيظ القراآن الكرمي باأن�سطة تقوي اجلانب .

الإمياين لعالقة الطالب باهلل عز وجل. 
3♦ جتهيز برامج عملية يف مراكز التحفيظ للتدريب على تطبيق .

القيم الروحية والجتماعية.
4♦ القيم . يت�سمن  التحفيظ  طلبة  لتقومي  كرا�ص  ت�سميم 

وال�سلوكيات امل�ستنبطة من الآيات ملتابعة تنفيذها. 

5♦ عمل . �سمن  وفهمه  الكرمي  القراآن  لتدبر  حلقات  تخ�سي�ص 
مراكز حتفيظ القراآن الكرمي.

6♦ على . الكرمي  القراآن  حتفيظ  ملراكز  اأعلى  جمل�ص  ت�سكيل 
م�ستوى قطاع غزة، وجمال�ص فرعية لكل حمافظة، للتن�سيق 
احللقات يف  وتوزيع  املحفظني،  ب�ساأن �رشوط  بينهم  فيما 

امل�ساجد، وبرامج الأن�سطة وامل�سابقات وغري ذلك.
7♦ �رشورة دعم هذه املراكز ماديًا ومعنويًا وتطوير ر�سالتها، .

بعملهم  تليق  واملحفظات  للمحفظني  كفالت  وتوفري 
ال�سامي.

ثالثاً: االقرتاحات:

يقرتح♦الباحث♦اإجراء♦الدرا�سات♦التالية:
1♦ ال�سبط . حتقيق  يف  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  دور 

الجتماعي يف قطاع غزة.
2♦ لطلبة . الدرا�سي  التح�سيل  رفع  يف  الكرمي  القراآن  حفظ  اأثر 

املدار�ص يف حمافظة رفح.
3♦ روؤية تربوية لبناء جيل الن�رش القراآين يف فل�سطني..
4♦ يف . الكرمي  القراآن  حتفيظ  اأ�ساليب  لتطوير  مقرتح  ت�سور 

ع�رش العوملة.

املصادر واملراجع: 
1♦ ابن بطال، اأبو احل�سن علي بن خلف )2003(: �رشح �سحيح .

البخارى، حتقيق: اأبو متيم يا�رش بن اإبراهيم، الطبعة: الثانية، 
الريا�ص: مكتبة الر�سد- ال�سعودية.

2♦ الإميان،ط5، .  :)1996( احلليم  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن 
حتقيق: حممد نا�رش الدين الألباين، عمان: املكتب الإ�سالمي، 

الأردن.
3♦ النبوي، . الطب   : )د.ت(  بكر  اأبي  بن  اجلوزية، حممد  قيم  ابن 

بريوت: دار الهالل.
4♦ ابن قيم اجلوزية، حممد بن اأبي بكر )1994(: زاد املعاد يف .

مكتبة  بريوت:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ط27،  العباد،  خري  هدي 
املنار الإ�سالمية.

5♦ ابن كثري، اأبو الفداء اإ�سماعيل )1999(: تف�سري القراآن العظيم، .
حتقيق: حممد ح�سني �سم�ص الدين، بريوت: دار الكتب العلمية، 

من�سورات حممد علي بي�سون.
6♦ بن و�ساح، اأبو عبد اهلل حممد )1996(: البدع والنهي عنها، .

حتقيق ودرا�سة: عمرو عبد املنعم �سليم، القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية، م�رش، جدة: مكتبة العلم، ال�سعودية

7♦ اإىل . التبعية  من  الإ�سالمية  الأمة   :)1994( حممد  البدري، 
الريادة معامل الأحياء احل�ساري الإ�سالمي، املدينة: املكتبة 

ال�ساملة.
8♦ ال�سخ�سية . مقومات  )د.ت(:  حم�سن  بن  اهلل  عبد  احل�رشمي، 

امل�سلمة، �سنعاء، اليمن.
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9♦ حتقيق . يف  القراآنية  احللقات  اأثر   :)2006( علي  الزهراين، 
القراآن  حتفيظ  جلمعيات  الثالث  امللتقى  الجتماعي،  الأمن 

باململكة العربية ال�سعودية، املدينة: املكتبة ال�ساملة.
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ال�سنقيطي، حممد الأمني )1995(: اأ�سواء البيان يف اإي�ساح .♦11

القراآن بالقراآن، بريوت: دار الفكر للطباعة و الن�رش و التوزيع،  
لبنان.

ال�سوكاين، حممد بن علي )1994(: فتح القدير، دار ابن كثري، .♦12
دار الكلم الطيب- دم�سق، بريوت.

القراآن .♦13 حتفيظ  حلقات  اأثر  عماد)2010(:  اللطيف،  العبد 
الكرمي على التح�سيل الدرا�سي والقيم اخللقية، الريا�ص: دار 

كنوز ا�سبيليا للن�رش والتوزيع، ال�سعودية.
عقيالن، حممد مو�سى )1991(: درا�سة ا�ستطالعية للعالقة .♦14

ملهارات  الأداء  وم�ستوى  وتالوته  القراآن  حفظ  مدى  بني 
القراءة لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�ص البتدائي، اللقاء ال�سنوي 
– والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  للجمعية  الثالث 
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التح�سيل الدرا�سي لدى طلبة ملرحلة الثانوية يف اجلمهورية 
يوليو-  ،22 العدد  الجتماعية،  الدرا�سات  جملة  اليمنية، 

دي�سمرب 
القر�ساوي، يو�سف )2011(: كيف نتعامل مع القراآن؟، ط8، .♦18

القاهرة: دار ال�رشوق، م�رش.
الفل�سطينية .♦19 الأ�رشة  م�ساندة  )2013(: درجة  �سمرية  ق�سطة، 
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