
لهذا أحببت احللقات
دراسـة مسحـيـة ألهـم وسائــل جذب الطـالب حللقـات حتفيـظ القـرآن الگريـم

 اإلصدار الثاني من سلسلة إصدارات مرگز نورين

أقيمت على طالب حلقات 
حتفيظ القرآن الگرمي

استبانة

ات
لق

حل
ت ا

بب
ح

ذا أ
له

ن  
ري

نو
گز 

مر
ت 

ارا
صد

ة إ
سل

سل
ن 

ي م
ثان

ر ال
دا

ص
اإل

 

557

واعتمدها  نورين  مركز  في  بها  قمنا  استطالعية  بحثية  دراسة  في 
من  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  األكادمييني  من   9

املتخصصني في املناهج وطرق البحث.

مت إعداد استبانة خاصة لـ ٥٥٧ طالب من مدينة الرياض ومت توزيع االستبيان في كل ناحية من العاصمة شرقها وغربها 
وشمالها وجنوبها ووسطها، وخرجت نتيجة هذه الدراسة بأن أهم عامل من عوامل جذب الطالب للحلقات هو املعلم وأهم 

أداة كانت احلوار ، وقد كان أهم عشرة عوامل جلذب الطالب كالتالي:
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إهداء خاص..

إلى كل معلمي الحلقات 
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تحفيظ القرآن الكريم 
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إن الدراســات العلميــة التطبيقيــة والتي تســتنطق 

المعنييــن، وتخــرج النتائــج علــى الوجــه المطلــوب 

دون محابــاة ألحــد أو تعاطــف مــع أحــد لهــي 

ــى  ــا يعن ــماع م ــة لس ــن األهمي ــى م ــة األول بالدرج

بــه، وهــذه الدراســة من هــذا النــوع والــذي نأمل أن 

نكــون قــد وفقنــا فــي الوصــول للثمــرة الواضحــة، 

والنتيجــة المؤثــرة.

تمهيد
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ومن  أنفسنا  شرور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إّن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

فإن من نعم اهلل علينا ما ال تخطئه العيون البصيرة، وما تفرح به القلوب املؤمنة 
في هذه البالد املباركة انتشار حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، وتزايد روادها من 
محبي اخلير من شتى أصناف الناس: ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا، ُينشدون كتاب اهلل 
ْلَنا  ُهدى في الظلمات، ورحمًة في امللمات، وبشرى باخليرات، قال اهلل تعالى: ﴿َوَنزَّ

ُكلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي﴾ )النحل: 89(. َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِّ

- صلى  النبي  ثناء  في  املرء  يدخل  أن  أجمل  وما  اخلير!  في  السبق  أعظم  وما 
اهلل عليه وسلم - حني وصفهم بأحسن الوصف فقال: )خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه( ))1((. فما أعظم التوفيق أن ُيسدد العبد للورود على حوض الكتاب العزيز؛ 

لينهل من معينه الصافي، ونبعه الشافي؛ قراءًة وفهمًا وتدّبرًا.

)١( رواه البخاري
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وإّن من دواعي الغبطة أن ُيتاح للمرء ويوفق خلدمة كتاب اهلل تعالى، عبر ترقية 
علمية  منهجية  وفق  الكرمي(،  القرآن  حتفيظ  )حلقات  التربوية  احملاضن  هذه 
واضحة، بعيدًا عن االرجتال واالنطباعات الشخصية، إفادة من الوقت واجلهود، 
واستثمارًا لهما فيما تدل الوقائع على وجود أثره؛ عبر دراسة علمية حتمل بني 
حوض  في  تصب  لفائدة  ونتائجها  مباحثها  وتؤدي  واالبتكار،  األصالة  طّياتها 

الرقي باألداء والتطوير ملجالس حفظ القرآن الكرمي.

لدوره  بالرياض  مكنون  جلمعية  التابع  للتدريب  نورين  مركز  من  واستشعارًا 
التربويني  من  العديد  آلراء  باستطالع  الباحثون  قام  فقد  اهلل،  كتاب  في خدمة 
واملعلمني والعاملني في حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، حول املوضوعات املتعلقة 
قائمة  إلى  الباحثون  فتوصل  والدراسة،  بالبحث  واجلديرة  التحفيظ  بحلقات 
من 5٠ موضوعًا، ومبشاركة العاملني في احللقات متت تصفية هذه القائمة إلى 
أهم 1٠ مواضيع، وبالتصويت استقر االختيار على موضوع واحد ليكون ميدانًا 

ألطروحة علمية جادة، بعنوان:

)لهذا أحببت احللقات(
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لتتكامل اجلهود مع العاملني في احللقات نحو تأسيس بيئة قرآنية عملية مبا 
يعود على كل من املعلمني والطالب وأسرهم باخلير والنفع والفائدة، وليتحقق 
وتطلعاتهم،  رغباتهم  مبراعاة  اهلل  كتاب  حفاظ  مع  التعامل  في  املنشود  االتزان 
ولنكون لهم عونًا على أنفسهم والشيطان، وتثبيتًا لهم بإذن اهلل في وجه مفاتن 
عز  اهلل  كتاب  درب حمل  في  قدمًا  املضي  لهم عن  وكل صارف  ومغرياتها  احلياة 
وجل، ببيان أثر عوامل اجلذب على إقبالهم، وتنبيه القائمني على تلك احملاضن 

إلى ما يؤثر على روادها.

فقد تواصلنا مع األكادمييني في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومن 
خالل تسعة من املتخصصني في املناهج وطرق البحث مت إعداد استبانة علمية 
محكمة )2(، لنقوم بعدها في نشرها إلى مجموعة واسعة من حلقات التحفيظ في 
مدينة الرياض في كل اجتاهاتها األربع لتمثل شريحة من قطاع احللقات والتي 

بلغت محل الدراسة -بعد الفرز واكتمال جميع املعايير- 557 طالبًا )3(.

)2( شكر خاص للدكتور تركي احمليميد وزمالءه في الكلية على إعداد االستبانة.
)3( شكر خاص للباحث سعيد الزهراني وزمالءه في متيز الدراسة وإتقانها.
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سألت  وقد  للحلقات،  الطالب  جذب  في  النتائج  أهم  من  بنتيجة  خرجنا  وقد 
مجموعة من املهتمني ولم يتوقعوا هذه النتيجة، آال وهي حوار املعلم اإليجابي 
مع الطالب! نعم احلوار الذي تتجلى به األمور وبه ينتهي اخلصام وبه يقضي 
وطريقة  وأخالقه  تعامله  بحسن  للحلقات!  الطالب  املعلم  يجذب  وبه  القاضي 
كالمه وأسلوب حواره، ولقد ختمنا هذا الكتاب بتفصيل عن احلوار وأركانه وآدابه 
وآلياته. من خالل مؤلفات مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وفقهم اهلل، لقد 
كان احلوار هو الركن األول في التواصل والعطاء، والركن األول في حتقيق العدالة 

والقضاء، والركن األول في جذب الطالب للحلقات.

آملني من اهلل عز وجل أن يسدد القول والعمل، وأن يحقق النفع والفائدة من هذه 
الدراسة، وأن تكون إضافة جديدة في ساحة حتفيظ القرآن الكرمي.

وصلى اهلل على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

املشرف العام على مجمع نورين

عادل بن عبداهلل السلطان

adelbnsultan@gmail.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .. أما بعد:

أنزل اهلل سبحانه على رسوله صلى اهلل عليه وسلم لهذه األمة كتابا 
ِديِث ِكَتاًبا  َل أَْحَسَن احْلَ ُ َنزَّ عظيما جلياًل، كما قال سبحانه: } اهللَّ
َتِلنُي  ُثمَّ  ُهْم  َربَّ َيْخَشْوَن  ِذيَن  الَّ ُجُلوُد  ِمْنُه  َتْقَشِعرُّ  َثاِنَي  مَّ َتَشاِبًها  مُّ
...{ )سورة الزمر 23( ، وأمر سبحانه  ِ ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اهللَّ
بتكرميه، وحفظه، وتدبره، وتطبيقه، واحلكم به ، ووعد عز وجل من 

كان من أهل القرآن ثواب الدنيا واآلخرة.

وبحمد اهلل وتوفيقه فإن حلقات حتفيظ القرآن الكرمي املنتشرة في 
روا ُجلَّ أوقاتهم لنفع  أصقاع املعمورة ُوفقت بثلة عظيمة ممن سخَّ
وتخريج  ونشره،  وحفظه  وتدارسه  اهلل  كتاب  مع  باجللوس  الناس 
ووطنهم،  وأمتهم  دينهم  خدمة  في  سبق  من  مع  تصطف  أجيال 
ليكونوا الواجهة ملن بعدهم في تولي املهمة العليا في تربية وتعليم 
األجيال على كتاب اهلل تعالى، كما ربى النبي عليه الصالة والسالم 
عن  السلمي  عبدالرحمن  أبو  روى  فقد  عنهم،  اهلل  رضي  أصحابه 

كلمة املدير التنفيذي جلمعية مكنون بالرياض
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  قول  بن عفان رضي اهلل عنه  عثمان 
)فذلك  عبدالرحمن:  أبو  قال  ثم  وعلمه(  القرآن  تعلم  من  )خيركم 
الكوفة  مسجد  في  القرآن  ُيعّلم  وكان  هذا(،  مقعدي  أقعدني  الذي 

أربعني سنة!)1( .

ولقد حتولت حلقات حتفيظ القرآن بحمد اهلل وتوفيقه وبدعم من 
والة أمر هذه البالد إلى واقع حقيقي نستطيع من خالله أن نصل إلى 

مستوى متميز من التربية القرآنية واإلميانية ألبنائنا وبناتنا .

والشك أن الرقي مبستوى األداء في تلك احللقات يحتاج إلى جهود 
على  للوقوف  اخلبرات  وأصحاب  املهتمني  املتخصصني  من  مكثفة 
األكادميية  والبحوث  الدراسات  ذلك  ومن  لألداء،  مستوى  أفضل 

احملكمة التي ُتعنى بكل ما ينفع هذا امليدان.

ومن هنا قام مركز نورين التابع جلمعية مكنون بإعداد دراسة أكادميية 
محكمة قام عليها مجموعة من أساتذة اجلامعات، فأخرجت نتيجة 
مهمة، وتوصية عظيمة جلذب الطالب إلى احللقات، وهي أداة حتدث 

)1(  اإلبانة الكبرى 5/ 251.
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قها النبي صلى اهلل عليه وسلم فأطنب،  عنها القرآن فأسهب، وطبَّ
واستفاد منها من جاء بعده من الصحابة الكرام والسلف الصالح 
إلنشاء  البالد  هذا  أمر  والة  ليقوم  احلاضر  وقتنا  في  وصل  حتى 
للحوار  عبدالعزيز  امللك  )مركز  وهو  األداة  هذه  يعنى مبثل  مركٍز 
الوطني( استشعاًرا من والة أمرنا وفقهم اهلل إلى ِعظم هذه األداة، 

وتفهمهم لقوتها ملن طّبق أركانها آال وهي أداة )احلوار(.

وإني أشكر األخوة في مركز نورين على ما قاموا به من جهد مبارك 
الوقوف  منا  حتتاج  مهمة  لنتيجة  توصلهم  ومن  عليه،  ُيشكرون 
وإني  احللقات،  في  أبناءنا  مع  التعامل  في  طريقتنا  جتاه  كثيرًا 
أحث إخواني املعلمني في حلقات التحفيظ الستعمال لغة احلوار 
الراقي مع أبناءنا والتفاعل معهم بلغة جتذبهم للحلقات وحتببهم 

في حفظ القرآن الكرمي.

املدير التنفيذي جلمعية مكنون بالرياض

إبراهيم بن حمد الهدلق

كلمة املدير التنفيذي جلمعية مكنون بالرياض
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

آله وصحبه  وعلى  بن عبداهلل  البشير محمد  النبي  والسالم على  والصالة  العاملني،  رب  واحلمد هلل 
أجمعني .. أما بعد :

فقد اطلعت على الدراسة املقدمة من مركز نورين التابع جلمعية مكنون بالرياض والتي عنونت » 
لهذا أحببت احللقات«  ووجدتها نافعة املضامني، من خالل استبانة محكمة، أكدت على أن لغة احلوار 
هو من أهم ركائز التواصل، فال تكاد جتد أمة في أي وقت أو زمن إال كانت هذه األداة من أعظم أدوات 
التخاطب والتواصل، بل هي أداة الرسل الكرام صلوات اهلل وسالمه عليهم، ولذا أيقن والة أمر هذه 
البالد -وفقهم اهلل لكل خير- بأهميتها فتم إنشاء هذا املركز املبارك )مركز امللك عبدالعزيز للحوار 
الوطني( الذي قدم العديد والكثير من اإلجنازات في ظل إشراف متكامل وحرص كبير من لدن خادم 
»مجتمع  املركز  رؤية  فكانت  جميعًا،  اهلل  حفظهم  عهده  ولي  وولي  عهده  وولي  الشريفني  احلرمني 
ومدربة،  مدرب   31٠٠ من  أكثر  املركز  أَّهل  فقد  احلوار  بأهمية  منا  وإميانًا  متالحم«  لوطن  متحاور 
ودرب أكثر من مليون مواطن ومواطنة من مختلف شرائح املجتمع على هذه األداة، وقام بالعديد من 
ورش العمل واحلوار في أنحاء اململكة مع جميع الطبقات واملجتمع ليستمع من اجلميع ويستمعوا 
إثر هذا احلوار اإليجابي بحمد اهلل، ولذا ال غرابة من وصول  له، فكانت ثمارًا يانعة ونتائج كبيرة 
الباحثني إلى هذه النتيجة املهمة في حلقات حتفيظ القرآن الكرمي فإن هذه التوصية هي األهم في 

التواصل واألثر على الطالب في جميع مستويات التعليم بشكل عام.

كلمة نائب األمني العام  ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

20



وإني أتقدم بالشكر اجلزيل لألخوة الكرام في مركز نورين على جهدهم في هذه الدراسة املباركة، وأمتنى 
أن يروا ثمار هذه النتيجة على الواقع بتفعيلها بني الطالب، ونحن في مركز امللك عبدالعزيز للحوار 
الوطني نقدم جميع ما يخدم هذا األمر من تعاون بني املركز ومنسوبي جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي 

في اململكة حول هذا املوضوع املهم.

ونسأل اهلل عز وجل التوفيق والسداد ألبنائنا الطالب للحوار األمثل والبناء األكمل في ظل تهافتهم على 
حفظ كتاب اهلل وتطبيق نهجه.  والسالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته،،،

كلمة نائب األمني العام  ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

نائب األمني العام  ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

د.فهد بن سلطان السلطان

21
ال يراودني أدنى شك أن إنشاء املركز وتواصل احلوار 

حتت رعايته سوف يكون - بإذن اهلل - إجنازًا تاريخيًا 

يسهم في إيجاد قناة للتعبير املسؤول ، سيكون لها 

أثر فعال في محاربة التعصب والغلو والتطرف.(

كلمة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز



قام الباحثون بحصر ألبرز العوامل املؤثرة في إقبال الطالب على حلقات حتفيظ 
للوقوف على مدى  احِللق؛  تلك  باستطالع آلراء طالب  قاموا  ثم  الكرمي،  القرآن 
فئة  على  ركز  استبيان  من خالل  املستهدفة،  الشريحة  لدى  العوامل  تلك  أهمية 

طالب الصف الثالث املتوسط وطالب املرحلة الثانوية.

نظر  وجهة  من  النسبية  أهميتها  وفق  العوامل  تلك  بترتيب  الباحثون  قام  ثم 
املستطلعة آراؤهم على ضوء نتائج االستبيان، بعد ذلك مت الوقوف على دالالت ما 

مت التوصل إليه.

ويؤكدون  الطالب  يكاد يجمع عليها  أن هناك وسائل مهمة  للباحثني  اتضح  وقد 
عليها، مثل : الصفات واملؤهالت الشخصية للمعلم؛ وأهمها لغة احلوار، والعوامل 
املتعلقة بالقضايا اإلدارية والتنظيمية في احللقة، والعوامل النفسية والعمرية، 
وطبيعة البرامج املقدمة في احللقة؛ مما يتطلب بذل املزيد من اجلهود من قبل 

خالصة الدراسة
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املعلمني والعاملني على احللقات أفرادًا ومؤسسات؛ لتكوين بيئة تربوية جاذبة ومتزنة 
حتقق رغبات وطموحات الطالب، وتعود عليهم وعلى أسرهم وعلى املجتمع كله باخلير 

والفائدة.

الطالب،  لدى  ا  نسبّيً متدنية  بأهمية  ما يحظى  العوامل  هناك من  أن  يتضح  كذلك 
خصوصًا تلك العوامل املتضمنة إلشراك أسر الطالب في برامج وأنشطة وبيئة احللقة؛ 
مما يتطلب التعامل بحكمة مع تلك العوامل، ومراعاة االتزان في التعامل مع حساسية 

هذه املرحلة العمرية للطالب.

ومما سبق يتضح أنه يجب على معلمي احللقات والقائمني عليها مراعاة عوامل اجلذب 
من وجهة نظر الطالب دون االكتفاء باالنطباعات واآلراء الشخصية، وإشراك الطالب 
للعملية  األساسية  الركيزة  إذ هم  وآرائهم؛  وتوصياتهم  واالهتمام بسماع مقترحاتهم 

التعليمية في حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.
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الفصل األول

أهمية المشروع وأهدافه



كتاب لهذا أحببت الحلقات

26أهمية المشروع وأهدافهالفصل األول
أهمية الموضوع

من  العديد  من  أهميته  يستمد  احللقات«  أحببت  »لهذا  موضوع  إن 
األسباب، نذكر منها إجمااًل:

للرشاد،  مصدر  بأشرف  الدراسة  هذه  قضايا  تتعلق 
)حلقات  وجه اخلصوص  وعلى  الكرمي،  القرآن  وهو 
على  القائمة  احملاضن  أعظم  من  وهي  التحفيظ(، 
هذه  تزداد  األصل  هذا  وبشرف  اهلل،  كتاب  خدمة 

الدراسة شرفًا.

وجوب العناية بالدراسات الواقعية في حلقات التحفيظ، والتي تطرح املشكالت التعليمية والتربوية، وإثارة التساؤالت 
املتعلقة بها، ومحاولة مالمسة أسبابها، وتسليط الضوء عليها، وسبر أغوارها من خالل استطالع الشرائح ذات الصلة. 

تتناول هذه الدراسة شريحة من الطالب متثل شريحة كبيرة من املجتمع، تتسابق على الفوز بعقولها وقلوبها العديد 
من الشبهات والشهوات، ويعمل القائمون على حلقات التحفيظ لتبقى اجلاذب األول ألبنائنا، في ظل تزايد غير 

مسبوق في أنواع الترفيه وأنواع املالهي، وانتشار الفنت.

1

4

2

على 3 كبير  بقدر  يتوقف  القرآنية  احللقات  جناح  إّن 
الطالب،  أمام  تقف  التي  العقبات  بتذليل  االهتمام 
محببة  احللقة  لتكون  أمامه  اجلاذبة  البيئة  وتهيئة 

إليه.



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الفصل األول أهمية المشروع وأهدافه 27

املشكالت  حل  في  الطالب  إلشراك  الفائقة  األهمية 
املتعلقة بقضاياه، واستيضاح األمور من زوايا جديدة بكل 

شفافية ووضوح.

5

مبهمة 6 تكون  قد  التي  الظواهر  بعض  تفسير  محاولة 
يحتاجها  مهمة  لقضايا  والتطرق  للمهتمني،  ومحيرة 
أمر  على  والقائمني  الكرمي  القرآن  معلمي  من  املربون 

احللقات.

أسباب اختيار الموضوع

شح الدراسات العلمية التي ناقشت هذا املوضوع وفق دراسة 
ميدانية محكمة.

أن  أمل  على  الطريق  على  وخطوة  الصرح  في  لبنة  وضع 
يعقبها املزيد من الدراسات والبحوث.

1

2



كتاب لهذا أحببت الحلقات

28أهمية المشروع وأهدافهالفصل األول

احلاجة إلبراز وتقدمي مثال يحتذى، 
قائم على منهج علمي، يعتني بتناول 
على  ويعمل  احللقات،  مشكالت 
تعتني  شاملة  رؤية  وفق  تشخيصها 
أبعادها،  بكافة  املشكالت  بتناول 

وتعمل على عالجها بصورة واقعية.

أهمية ومكانة احللقات القرآنية، والتي تعتبر مدرسة قائمة بذاتها، لها أثرها البالغ في التربية والتنشئة وصياغة الشباب 
الصالح املستمسك باملنهج الوسطي السوي علمًا وعماًل.

مدخاًل  متثل  فهي  متعمقة،  لدراسة  القضية  هذه  حاجة 
ا على درجة عالية من األهمية، باعتبار أن  ا وتربوّيً تعليمّيً
املنوط  دورها  تؤدي  لن  القرآن  مجالس وحلقات حتفيظ 
يؤدي  ما  للطالب،  جاذبة  ووسائل  بيئة  ظل  في  إال  بها 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف التربوية والتعليمية 

املرسومة.

4

3

5



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الفصل األول أهمية المشروع وأهدافه 29

أهداف الدراسة

إبراز الدور املهم للعناية بتلمس 
ومالحظتها،  الطالب  مشكالت 
املستهدفة  الشريحة  باعتبارهم 

بالعملية التعليمية والتربوية.

التنبيه على ضرورة النظرة الشمولية في معاجلة مشكالت الطالب في احللقات، وهذه النظرة تستصحب أن 
سبب املشكلة قد يكون هو الطالب نفسه، أو املعلم أو األسرة، أو بيئة احللقة.

استكشاف أهم العوامل املؤثرة على طالب حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، واستيضاح رأي الطالب جتاه تلك 
العوامل سلبًا وإيجابًا.

إبراز املنهج العلمي الذي يجب تبنيه في حالة استقصاء 
مشكالت الطالب، وهو منهج يقوم على إشراك الطالب في 
رأيه بصراحة  استقصاء  تعترضه عبر  التي  املشكالت  حل 

تتيح تلمس جذور املشكلة.

2

4

1

3



كتاب لهذا أحببت الحلقات

30أهمية المشروع وأهدافهالفصل األول
مصطلحات الدراسة

 تعريف )الدراسة(:

تعريف )وسائل الجذب(:

الدراسة لغة:
و»الدراسة« في االصطالح:

ُد للشيء )1( . َعهُّ الرياضة والتَّ

ميكن لنا أن نعرفها بأنها: ذلك املجهود العلمي الذي يقوم على االستقصاء والتتبع عبر االستبانة املخصصة لدراسة املوضوع، 
مع حتليل مضمونها، واستخراج داللتها الكمّية والوصفّية، وترتيب نتائجها على نحو علمي.

فالهدف الرئيس للدراسة يرمي إلى اخلروج برؤية علمية وافية توقف املطلع على أسباب الظاهرة املدروسة والوسائل املتعلقة 
بها سلبًا أو إيجابًا، مع احلرص على استنباط ووضع توصيات وحلول متس عمق املشكلة، وتعمل على معاجلتها.

كانت هذه الدراسة بعنوان ) وسائل جذب الطالب حللقات حتفيظ القرآن الكرمي( ، وقد انتهت في عام 1431هـ  وقد مت حتديثها 
في عام 1438هـ وإضافة بعض الفصول املهمة ومت تعديل العنوان ليتناسب مع صدورها ولوجود عنوان آخر خرج بعد دراستنا 

بنفس العنوان السابق.

به  ُب  ُيَتَقرَّ ما  والَوِسيلُة  الوسائل.  وجمعها  والُقْربى،  الُوْصلة 
ِإلى الشيء  ل به  ُيَتَوصَّ ِإلى الَغْير. والَوِسيَلة هي في اأَلصل ما 

ب به )2( .  وُيَتَقرَّ

َب إليه بَسَبب )3( . ل فالٌن إلى فالن بَوسيلة؛ أي: َتَسبَّ ويقال: توسَّ

)1( لسان العرب ٦/ 79، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بيروت،الطبعة األولى.
)2( املرجع السابق، 11 / 724.

)3( تهذيب اللغة، أبو منصور، محمد بن أحمد األزهري الهروي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة األولى، 2٠٠1م.

الَوِسيلة لغة:



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الفصل األول أهمية المشروع وأهدافه 31

تعريف )حلقات تحفيظ القرآن الكريم(:

)1( أصول البحث االجتماعي، تأليف: د/ عبد الباسط محمد حسن، القاهرة، مكتبة وهبة، ط12، 1998م، ص213. بتصرف.
)2( املرجع السابق، ص213.بتصرف.

املراد بها الوسائل التي نتوصل من خاللها إلى ترغيب الطالب في انتهاج سلوك أو ترك آخر، ومن ذلك االنتظام في احللقات 
على الوجه املطلوب.

»وسائل جذب الطالب« اصطالحًا:

املساجد،  في  تكون  ما  وغالبًا  تعليمية،  بأنها: مجالس  الكرمي« اصطالحًا  القرآن  »حلقات حتفيظ  نعرف  أن  ميكننا 
وتهدف إلى تعليم القرآن الكرمي ملرتاديها من الطالب حفظًا وعلمًا وعماًل.

يقوم منهج  هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي، وميكن تعريف املنهج الوصفي بأنه املنهج الذي يهدف إلى جمع احلقائق 
والبيانات عن ظاهرة أو موقف معني مع محاولة تفسير هذه احلقائق تفسيرًا كافيًا، فالبحوث الوصفية يجب أال تنحصر أهدافها 
إلى  الوصول  ثم  كافيًا،  دقيقًا  واحلقائق وحتليلها حتلياًل  البيانات  تصنيف  إلى  تتجه  أن  ينبغي  بل  احلقائق،  في مجرد جمع 

تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة موضوع الدراسة )1(.

كما يعرف املنهج املسحي بأنه محاولة منظمة لتحليل وتفسير وتقرير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة. 
وينصب البحث املسحي على الوقت احلاضر وليس على اللحظة احلاضرة، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات ميكن تصنيفها 

وتفسيرها وتعميمها؛ وذلك لالستفادة بها في املستقبل، وخاصة في األغراض العملية )2(. 

منهج الدراسة
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خصائص الشريحة المستهدفة

إن الشريحة املستهدفة من هذه الدراسة هي طالب الصف الثالث املتوسط وطالب املرحلة الثانوية، وهي تقع ضمن ما 
يعرف مبرحلة املراهقة، فمن اجلدير في البدء أن يتم استعراض ملفهوم املراهقة وسماتها وخصائصها، لبناء تصور عام 

عن العوامل العمرية املؤثرة على الشريحة مناط الدراسة.

مجموعة من التغيرات املتميزة: اجلسمية، 
التي  واالجتماعية  واالنفعالية،  والعقلية، 
تتم في العقد الثاني من العمر، وهي ما بني 
الطفولة وسن النضوج، ويعرف البلوغ بأنه: 
معالم  واكتساب  التناسلية،  الغدد  نضوج 
فترة  من  بالطفل  تنتقل  جديدة،  جنسية 

الطفولة إلى مرحلة اإلنسان الراشد)1(.

علم النفس واملراهقة: أ

)1( علم نفس النمو )الطفولة واملراهقة(، تأليف: د/هشام محمد مخيمر، ط1، إشبيليا للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن، 
الرياض، ص151. بتصرف

تعرف مرحلة املراهقة في علم النفس بأنها:
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وفيها يكون الطالب في املرحلة املتوسطة.

وفيها يكون الطالب في املرحلة الثانوية.

وفيها يكون الطالب في املرحلة اجلامعية )1(.

املراهقة املبكرة من )سن ١٢ إلى سن ١٤( .

املراهقة املتوسطة من )سن ١5 إلى سن ١٧( .

املراهقة املتأخرة من )سن ١٨ إلى٢١(.

)1( تربية الشباب األهداف والوسائل، تأليف د/محمد الدويش،  دار الوطن للنشر، الرياض، ص21.

وتنقسم مرحلة املراهقة إلى ثالث مراحل، هي: 

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
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أهم سمات شخصية املراهق: ب

الفسيولوجية  التغيرات 
لبداية  املصاحبة  الوراثية 
والتي  املراهقة،  مرحلة 
اتزانه  درجة  على  تؤثر 
درجة  وعلى  النفسي 
تبدو  قد  ملواقف  انفعاله 
على  يدل  ما  وهو  عادية، 
والتوافق  التكيف  عدم 
يعيش  التي  البيئة  مع 
األسرة  وتلعب  فيها، 
وأساليب معاملة الوالدين 

تضارب القيم وتصارعها لدى املراهق، وهي سمة تالزم شخصية املراهق؛ بحيث يعقد مقارنة بني ما تعلمه 
ودرسه، وما ترسخ لديه من مناذج، وما يراه في أرض الواقع.

دورًا كبيرًا في معاجلة تلك االنفعاالت، إما باملواجهة احملبطة، أو تفهم طبيعة هذا التغير الفسيولوجي 
للمراهق، والعمل على تفريغه في مجاالت حركية سواء كانت رياضية أو عملية هادفة.
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التوتر واالضطراب الفسيولوجي، والبحث عن هدف أو إطار قيمي يحكم سلوكياته وتصرفاته. ولعل أهم ما 
يشكل مرحلة املراهقة في صراعها واضطرابها هو البحث عن إطار مرجعي يعود إليه املراهق حني يواجه 

تلك الصراعات أو اإلحباطات في تعامله مع اآلخرين )1(.

تتميز شخصية املراهق باحلاجة إلى االستقالل مبفهومه املادي واألدبي واالجتماعي، والذي يقترن بقيم 
احترام وتقدير أو حتقير الذات في عالقتها باآلخرين.

)1( علم نفس النمو، تأليف د/ فادية كامل و د/ علي أحمد مصطفى، ط1، الرياض، دار الزهراء للنشر والتوزيع، ص179-
178-177 بتصرف.

اخلصائص العامة للمراهقة: ج

إذا كان من السهل حتديد بداية املراهقة فمن الصعب حتديد نهايتها. فالبداية تتمثل في البلوغ الذي له 
واالنفعالي  العقلي  النضج  في  فتتمثل  النهاية  أما  النفسي،  النضج  دالالت  في  واملمثلة  احملددة  عالماته 
واالجتماعي، وهذه ليست لها عالمات محددة، وإمنا يظهر هذا النضج خالل سلوك الفرد العام وطبيعة 
أو دفعة واحدة، وإمنا يتم عبر حركة تذبذبية كحركة  النواحي ال يتم فجأة  شخصيته، كما أن نضج هذه 
بندول الساعة؛ فمن سلوك ناضج إلى سلوك غير ناضج، إلى أن يستقر على قطب النضج. وحتديد الوقت 
الناحية  الفروق في هذه  النضج يتوقف على عوامل كثيرة، وتظهر  السلوك على قطب  الذي يستقر فيه 

بصورة واضحة.
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الرشد؛  إلى  املدخل  هي  املراهقة 
نهاية  في  يصل  الفرد  ألن  وذلك 
النضج  درجة  إلى  املراهقة  مرحلة 
مما  منوه؛  جوانب  جلميع  الشامل 
والنضج  الراشدة.  حلياته  يؤهله 
إلى  الفرد  يصل  أن  هو  الشامل 
الناحية  من  اجلنسي  النضج 
الوظيفية  والناحية  التكوينية 
حيث  العقلي؛  النضج  وإلى  معًا، 
قد  العقلية  قدراته  جميع  تكون 
منوها  اكتمال  إلى  ووصلت  ظهرت 
يصل  وأن  أيضًا،  ميوله  وحتددت 
كما  االنفعالي،  النضج  إلى  كذلك 
انفعاالته  يظهر في السيطرة على 
وتوظيفها في خدمة أهداف بنائية 
رشيدة، وأن يصل أيضًا إلى النضج 
سلوكه  من  يظهر  كما  االجتماعي 
مواجهته  في  اجلماعة  وسط 

للمشكالت واملواقف  املختلفة.

ألنه  املجتمع؛  ظروف  على  املراهقة  فترة  طول  تعتمد 
إلى  الفرد  وصول  املراهقة  انتهاء  عالمات  من  كان  إذا 
إلى  وصوله  أيضًا  انتهائها  عالمات  فمن  النضوج  درجة 
االستقالل  هنا  باالستقالل  ونعني  االستقالل.  مرحلة 
االقتصادي، وبناء على ذلك نتوقع أن تقصر فترة املراهقة 
في  تطول  بينما  والريفية،  البدائية  املجتمعات  في 
املجتمعات   في  الفرد  والصناعية؛ ألن  املدنية  املجتمعات 
فيه  ينضج  الذي  الوقت  في  اقتصاديًا  ينضج  األولى 
جنسيًا تقريبًا، ويستطيع أن يعول نفسه، مما ميكنه من 
اجلنسية  دوافعه  يشبع  وبذلك  أسرة،  ويكّون  يتزوج  أن 
وتنتهي بذلك  بالزواج،  املشروع  داخل اإلطار االجتماعي 
مراهقته ليدخل مرحلة رشده. أما املراهق في املجتمعات 
عن  كثيرًا  يتأخر  االقتصادي  استقالله  فإن  احلديثة 
نضجه اجلنسي. فهو يظل عالة على والديه طوال فترة 
إعداده  إمتام  بعد  وحتى  للمهنة.  إعداده  فترة  أو  تعليمه 
والتحاقه بالعمل، فإنه ال يحقق االستقالل االقتصادي 
السريع الذي ميكنه من تكوين األسرة، وهذه الفترة التي 
ا فترة  ا ونضجه اقتصادّيً تفصل بني نضج املراهق جنسّيً
أنها  املجتمعات احلديثة، خاصة  املراهق في  صعبة على 

تطول إلى عشر سنوات تقريبًا أو أكثر.
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ظاهرة  املراهقة  فترة  وقصر  بطول  يرتبط 
أخرى، هي منط املراهقة في كل من املجتمعني: 
في  املراهقة  إلى  وينظر  واحلديث،  البدائي 
أزمات  إحدى  باعتبارها  احلديثة  املجتمعات 
»ستانلي  مع  االجتاه  هذا  بدأ  وقد  النمو، 
وتبعه  األمريكيني،  النفس  علماء  رائد  هول« 
بقية العلماء، وهو اجتاه يقوم على املشاهدات 
الذي  املراهقني  لسلوك  والواقعية  الفعلية 
يتسم بعدم الثبات، والتوتر، والقلق، والتأرجح 
والرفض،  والتحمس  واخلضوع،  الثورة  بني 

واالنطالق والتقوقع. 

الفعل  ردود  النفس  علماء  أرجع  وقد 
االنفعالية واالجتماعية هذه إلى طفرة النمو 
يحدث  الذي  والتمايز  النمو  وإلى  اجلسمي، 
املنظور  واملراهقة من هذا  العقلي.  النمو  في 
أزمة بيولوجية الزمة، وسنة من سنن الطبيعة 

البد لكل مراهق أن مير بها )1(.

)1( علم نفس النمو، )الطفولة واملراهقة(، ص١57،١58.
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مرحلة  املراهقة  مرحلة 
نفس  في  داخلية  صراعات 
الصراع  وهذا  املراهق، 
في  املراهق  رغبة  عن  ينتج 
وفي  والديه  عن  االستقالل 
حاجته  عن  الوقت  نفس 
إليهما. كما ينتج الصراع بني 
دوافعه اجلنسية التي تتطلب 
إشباعًا في الوقت الذي مينعه 
من  الضمير  أو  األعلى  األنا 
كذلك  الصراع  ويولد  ذلك، 
االنطالق  في  رغبته  بني 
والتحرر وبني ضرورة خضوعه 
وتقاليده  بقيمه  للمجتمع 
الصراع  يزيد  ومما  ونظمه. 
مطالب  أنه  املراهق  نفس  في 
بالنسبة  هامة  قرارات  باتخاذ 
لنوع التعليم الذي يلتحق به، 
التي يختارها، ورمبا  املهنة  أو 

الزوجة التي يتزوجها.

املراهقة مرحلة الصدام مع السلطة في كل صورها. فاملراهق قد 
يصطدم بوالديه، وقد يصطدم مع مدرسيه، وقد يصطدم باملشرف 
الكبار  هؤالء  بأن  املراهق  إحساس  إلى  ذلك  ويرجع  النادي،  في 
يريدون التحكم فيه وتقييد حريته؛ مما قد ال يتفق مع رغبته. 
في الوقت الذي يرى أنه يعرف مصلحته، ويعرف ما يناسبه أكثر 

من الكبار )1(.

)1( علم نفس النمو )الطفولة واملراهقة(،  ص159 بتصرف.
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جو األسرة الذي يعيش فيه املراهق يؤثر تأثيرًا بالغًا في شخصيته وسلوكه؛ فإما 
أو يعيش في جّو  ا،  العائلي فيشب شخصًا سوّيً أن يجد احلب واحلنان والدفء 

املنازعات الدائمة والشجار والتوتر فيسيطر عليه اخلوف والقلق واخلجل)1(.

املجاالت املؤثرة في شخصية املراهق: د

املجاالت 
املؤثرة في 
شخصية 

املراهق

األسرة

األصدقاء

املدرسة

وسائل اإلعالم

األسرة:

)1( مراهقة بال مشاكل، جلوزيف صابر، مطبوعات إيجيلز، ص79-85 بتصرف.

1
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تنمية  في  هام  بدور  تقوم  أن  املدرسة  تستطيع 
على  قاصرة  ليست  فوظيفتها  املراهق؛  شخصية 
دورها  ولكن  واملعلومات،  العلوم  حتصيل  مجرد 
عامة،  الطالب  شخصية  على  التأثير  في  كبير 
وتراعي  الهادف،  بالنشاط االجتماعي  تهتم  فهي 
معظمهم  األقل  على  أو  الطالب  جميع  اشتراك 
األنشطة،  بتنويع  تهتم  أن  وعليها  األنشطة،  في 
نشاط،  من  يناسبه  فيما  طالب  كل  يندمج  حتى 
ويساهم املدرسون في إبراز ما عليه املادة الدراسية 

من مضامني )1(.

تتميز مرحلة املراهقة مبيل املراهق لالرتباط مبجموعة من األقران، يشعرون مبشاعره، ويشاركونه أفكاره واجتاهاته، 
وتكون عالقتهم قوية، ويدين كل فرد منهم بالوالء مببادئ ومعايير متفق عليها بينهم حتى لو كانت مختلفة عن 
مبادئ األسرة، فيتكون عند املراهق اإلحساس بهوية اجلماعة )نحن(، ويحس باأللفة وال يحس باالغتراب، كما يجد 
فيها القوة التي تساعده على تأكيد ذاته حتى يثبت نفسه ومكانته في عالم الكبار، ويكتسب مهارات، ويحاول تقليد 
القائد في حياته وسلوكه وكالمه، وأحيانًا يتبنى أهدافه واجتاهه، فقد يخجل املراهق أن يصرح لوالديه مبا يجول 

في ذهنه من شكوك ومشكالت، لكنه يجد بني أقرانه مجااًل طيبًا للتعبير والتقبل)1(.

املدرسة:

األصدقاء:

)1( مراهقة بال مشاكل، جلوزيف صابر، مطبوعات إيجيلز،  ص 90،89،9١ .

2
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كالتلفزيون  واملرئية  كاإلذاعة،  واملسموعة  واملجالت،  كالصحف  املقروءة  الوسائل  من  عديدة  أنواع  يشمل  اإلعالم 
والكمبيوتر، فاملراهق يتميز بحب االستطالع واالستكشاف، فيقبل على األحداث املشوقة، التي تتفاعل مع دوافعه، 

ويتأثر بها تأثرًا بالغا )1(.

تتسم املرحلتان املتوسطة والثانوية بتقارب 

شديد بينهما؛ بحيث ال يتم الفصل بينهما 

إال في أدق حاالته. ولهذا سيتم عرض أنواع 

النمو بشكل عام للمرحلتني.

وسائل اإلعالم:

)1( مراهقة بال مشاكل، جلوزيف صابر، مطبوعات إيجيلز، ص92-9٦.

4

النمو في املرحلتني املتوسطة والثانوية: هـ

أنواع النمو 
للمرحلتني 
املتوسطة 
والثانوية

النمو 

جلسمي
ا

العقليالنمو

مو 
الن

سي
جلن

ا

النمو 
االنفعالي

النمو 

االجتماعي
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تبدو مظاهر النمو اجلسمي في النمو الغددي الوظيفي وفي منو األعضاء الداخلية، ووظائفها املختلفة، وفي منو 
اجلهاز العظمي والقوة العضلية، وفي أثر هذه النواحي على النمو الطولي والوزني)1(.

يتميز هذا النمو بسرعته الكبيرة، ويغلب على عملية النمو عدم االنتظام في أجزاء اجلسم املختلفة؛ مما يوجد 
حالة من القلق والتوتر لدى املراهق، ومن ثم فقدانه االتزان احلركي، ويظهر ذلك في سقوط األشياء من يديه، 
وهذا يزيد من النقد املوجه له من قبل اآلخرين. وكذلك تظهر البثور على وجه املراهق وبعض أجزاء جسمه بسبب 

اضطراب إفرازات الغدد، كما أن حالته الصحية تتراجع؛ وذلك للجهد والطاقة املبذولة وحالة النمو)2(.

وعلى املربني أن يلعبوا دورًا هامًا في املساعدة وتهيئة الظروف املناسبة للمراهق، ومن ذلك:

العناية بالتربية الصحيحة واالهتمام باجلانب الوقائي بزيادة االهتمام بالتغذية وعادات النوم  	
والراحة والنظافة. 

تهيئة املراهق للنضج اجلسمي والتغيرات اجلسمية التي تطرأ في هذه املرحلة. 	

احترام قدرات املراهق وتنمية امليول اخلاصة باملهارات احلركية: ألعاب، نشاط...إلخ. 	

أهمية مراعاة مظاهر النمو اجلسمي للمراهق املرتبطة بالتغيرات اجلينية املصاحبة، وذلك من  	
خالل معرفة أبعاد تلك املظاهر والسلوكيات املصاحبة لها )3(.

النمو اجلسمي:

)1( األسس النفسية للنمو، تأليف د/فؤاد عبد الباقي، مصر، دار الفكر العربي، ط1، ص197 بتصرف.
)2( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص1٦٠ بتصرف.
)3( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص185 بتصرف.

1
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)1( األسس النفسية للنمو، تأليف د/فؤاد عبد الباقي، مصر، دار الفكر العربي، ط1، ص197 بتصرف.
)2( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص1٦٠ بتصرف.
)3( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص185 بتصرف.

النمو االنفعالي: 2
من مظاهر هذا اجلانب: 

عنف االنفعاالت و املبالغة في الردود، فيكثر الشجار مع زمالئه وإخوته املتقاربني معه في السن، ويكون 
سبب الشجار عادة بسيطًا، بينما يكون الرد قاسيًا وعنيفًا.

عدم الثبات في السلوك  ما بني سلوك األطفال وتصرفات الكبار، فيتخذ مواقف تدل على الصالبة وحتمل 
على  اعتمادًا  اآلخر  بعضها  في  والبكاء  الضعف  إلى  مييل  بينما  املشاكل،  بعض  مواجهة  في  املسؤولية 

إحساسه بقوة أو ضعف موقفه من املشكلة. 
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اخلجل وامليل إلى العزلة واالنطواء بسبب عدم الثقة بالنفس؛ مما يؤدي 
إلى ضعف العالقات االجتماعية، ويظهر سلوك اخلجل لديه لعدم قدرته 

على مواجهة اآلخرين في ظل التغيرات التي حتدث له. 

والتصورات؛  واخلواطر  األفكار  وكثرة  اخلصب،  واخليال  اليقظة  أحالم 
واملفيدة، وخاصة  الهامة  األعمال  املراهق عن إجناز  إلى صرف  يؤدي  مما 

الدراسة، وهدر كثير من الطاقة فيما ال فائدة منه. 

احلب وهو من أهم اخلصائص االنفعالية؛ فاملراهق يحب اآلخرين ويحتاج 
ن عالقات قوية مع  إلى حبهم، ويظهر هنا امليل نحو اجلنس اآلخر. ويكوِّ
بأفكارهم  التجانس فيما بينهم فيما يتعلق  البحث عن  زمالئه محاولني 
قد  بينهم  االنسجام  مستوى  أن  جند  ولذلك  ومشاريعهم؛  وطموحاتهم 

يفوق االنسجام بني األسرة الواحدة أحيانًا.

املدرسة  و  األسرة  في  السلطة  مصادر  على  التمرد  و  الثورة  و  الغضب 
واملجتمع. و يزداد هذا السلوك في حالة وجود شعور بعدم تقبل املراهق 

واملوافقة على سلوكه و إنكاره)1(.

)1( علم نفس النمو، د/هشام محمد، ص173-175 بتصرف.
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كما أن انفعاالت املراهق تتسم بالتهور واالنتقال املفاجئ بني الطرفني؛ أي من أقصى درجات الفرح إلى احلزن غير 
املبرر والعكس، كما يعبر عن انفعاالته املبالغ فيها في صورة بكاء شبه هستيري إلى ضحك وصراخ في غير مكانه 
وزمانه. كما يعاني في تعامله مع الكبار فيجنح إلى عدم إطاعة األوامر والتمرد على تقاليد األسرة، ويعتقد في 

تعامله أنه األصوب. ويرى معاجلة األمور من خالل منظوره الشخصي الضيق)1(.

)1( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص183 بتصرف
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االنفعالي  النمو  جانب  في  املربني  فعلى 
أن يلعبوا دورًا هامًا في املساعدة وتهيئة 

الظروف املناسبة للمراهق، ومن ذلك:

مشكلة  أية  ظهور  إلى  االنتباه 
انفعالية عند املراهق، واملبادرة إلى 

حلها وعالجها قبل أن تستفحل.

لتهذيب  بالنفس  الثقة  تنمية 
حتقيق  أجل  من  االنفعاالت 

التوافق االنفعالي السوي.

ناجحة  فلسفة  حتديد  في  املراهق  مساعدة 
في احلياة، وهنا يلعب الدين دورًا هامًا حيث 
الشك  يشوبها  ال  جذرية  حلواًل  للفرد  يوفر 
لكل ما يواجه الفرد من تساؤالت، و هذا يوفر 
الوقت و اجلهد على املراهق، ويجنبه األخطاء 
أثناء عملية البحث من أجل االنتقاء واختيار 

األفضل من األفكار)1(. 

على  املراهق  مساعدة 
االستغراق  من  التخلص 

الزائد في أحالم اليقظة.

الفراغ  وقت  إشغال 
باملفيد من األعمال 

والهوايات.

)1( علم نفس النمو، د/ فادية كامل ود/علي أحمد، ص185 بتصرف.
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االستجابة  ثم  من  و  التناسلية،  الغدد  بنضج  اجلنسي  النضج  يبدأ 
للمثيرات اجلنسية، ومن مظاهر ذلك:

النمو اجلنسي: 3

أول  املراهق بالدافع اجلنسي، ولكنه في  املرحلة يشعر  أوائل هذه  في 
األمر يعبر في شكل إخالص وإعجاب ووالء وحب؛ حيث يتوجه املراهق 

انفعاليًا بدرجة تزيد عما هو مألوف نحو أفراد جنسه.

يتحول امليل اجلنسي 
ا إلى اجلنس  تدريجّيً

اآلخر.

ا تعتبر - كما يقول »جيرسيد« - مرحلة بطالة جنسية؛ حيث يكون  وعلى العموم فإن مرحلة املراهقة إجمالّيً
املراهق في كامل قوته اجلنسية إال أن ظروفه االقتصادية واالجتماعية قد ال متكنه من ممارسة هذه الوظيفة 

شرعًا بالزواج إال بعد فترة تطول أو تقصر، وغالبًا ما تطول)1(.

)1( علم نفس النمو، د/ هشام محمد، ص١64،١63 بتصرف.
)2( علم نفس النمو، د/ هشام محمد، بتصرف.

في  هامًا  دورًا  يلعبوا  أن  املربني  وعلى 
املناسبة  الظروف  وتهيئة  املساعدة 

للمراهق، ومن ذلك:

تهيئتهم ملرحلة النمو اجلديدة )املراهقة(، 
ما  وأن  الصحيحة،  باملعلومات  وتزويدهم 
يحدث للمراهق ظاهرة من ظواهر النمو 

من غير أن يشعروا بحرج.

تنمية طائفة متنوعة من األنشطة واالهتمامات العلمية 
والرياضية واالجتماعية واألدبية في نفوس مراهقينا.

جميع  في  النفس  تهذيب  إلى  املراهق  توجيه 
النواحي، والتمسك بالقيم الدينية واألخالقية )1(.
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النمو االجتماعي: 4
لتسهيل هذا اجلانب مت تفصيل مستويات النمو حسب درجة العالقة مع املراهق، وهي: 

و معاملها و حدودها؛  املراهق  و هو ما يدور حول شخصية 

حيث يبدأ فيها مرحلة البحث عن الذات وحتديد الهوية، 

بالشخصيات  والتشبه  الشخصي،  باملظهر  واالهتمام 

إلى  وامليل  الشخصي،  االتصال  نطاق  واتساع  املشهورة، 

انتقاء األصدقاء و زيادة الوالء لهم، ورفض توجيه األوامر 

و النواهي و النصائح له. 

نحو  والسعي  االجتماعية،  باملسؤولية  الشعور  لديه  ويبرز  باملجتمع،  وعالقته  املراهق  حول  يدور  ما  وهو 

االستقالل االجتماعي ) املهنة و الزواج (، وامليل إلى مساعدة اآلخرين، واالنضمام إلى املجموعات، وامليل إلى 

الزعامة االجتماعية مستخدمًا قدراته لتحقيق هدفه والتفوق، وامليل إلى التمرد على سلطة الكبار، وانتقاد 

الوالدين والراشدين، والسعي للتحرر من سلطتهم، وازدياد الوعي االجتماعي، والرغبة في اإلصالح والتغيير 

في املجتمع ولو بالعنف. 

المستوى الشخصي:

المستوى االجتماعي: 

أ

ب
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يكثر الكالم عن املدرسة والنشاطات و املواعيد و الطموحات، وتتفتح امليول األدبية و الفنية  و العلمية و غيرها، 

القصص  قراءة  إلى  مييل  كما  غيره،  مع  ومناقشتها  العامة  األخبار  و  الصحف  متابعة  و  بقراءة  االهتمام  ويبدأ 

العاطفية واملغامرات )1(.

المستوى الفكري: ج

)1(  علم نفس النمو.د/ هشام محمد.ص1٦7-17٠.

للمربني  ينبغي  ومما 
النمو  جانب  في  مراعاته 

الفكري ما يلي:

توفير النموذج السوي 
من خالل أفراد األسرة 

لالقتداء بهم.

ومناقشته  آرائه  وتقبل  متفتح،  بعقل  املراهق  مع  احلوار  باب  فتح 
حول موضوعاته الهامة، بداًل من استخدام أسلوب الزجر أو الوعظ 
ا  َفّظً ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت   ِ اهللَّ ِمَن  َرْحَمٍة  }َفِبَما  تعالى:  قال  واإلرشاد، 

وا ِمْن َحْوِلَك{ )آل عمران: 159(. َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

إتاحة الفرص للمراهق 
ملمارسة املسؤوليات 

االجتماعية ملساعدته على 
االندماج في املجتمع. 
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واخللقية  الروحية  القيم  وترسيخ  األسرة،  في  االجتماعية  بالتربية  االهتمام 
واملعايير السلوكية التي تساعد املراهق على حتقيق االنسجام مع املجتمع. 

تشجيع التعاون بني  
أفراد األسرة. 

املراهق  إشراك 
النشاطات  في 

االجتماعية. 

غير  بشكل  توجيهه  مراعاة  مع  إهماله،  دون  االستقالل  و  التحرر  في  املراهق  رغبة  احترام 
مباشر و عدم إشعاره بفرض اإلرادة عليه)1(. 

إعطاء املراهق الفرصة و احلرية في اختيار أصدقائه، مع توجيهه 
املعايير  سالمة  مدى  على  والتعرف  السليم،  االختيار  أسس  إلى 

االجتماعية السائدة في املجموعات التي ينضم إليها. 

)1( علم نفس النمو)الطفولة واملراهقة(، د/هشام محمد، ص١73،١72 بتصرف.



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الشريحة المستهدفة
وطرق التعامل مع الشباب والمراهقين الفصل الثاني53

)1( علم نفس النمو)الطفولة واملراهقة(، د/هشام محمد، ص١73،١72 بتصرف.
)1( علم نفس النمو، د/ فادية كامل و د/ علي محمد، ص182 بتصرف.

)2( علم نفس النمو، د/ هشام محمد، ص١85،١84 بتصرف.

تتميز مرحلة املراهقة، بصفة عامة، بتمايز ونضج في القدرات العقلية، وفي هذه املرحلة تهدأ سرعة منو الذكاء، 
فيصل إلى اكتماله في الفترة من 15 إلى 18 سنة، وتزداد القدرة على التخيل املجرد، ويعبر عنه املراهق في الرسم 
ونظم الشعر باإلضافة إلى أحالم اليقظة، ومييل املراهق إلى التعبير عن نفسه، وتسجيل ذكرياته في صورة مذكرات 

أو خطابات أو قصة )1(.

النمو العقلي: 5

للمربني  ينبغي  ومما 
النمو  جانب  في  مراعاته 

العقلي ما يلي:

التعرف على نسبة الذكاء لكل تلميذ، والقدرات 
اخلاصة، واإلفادة من ذلك في توجيه التالميذ 
ومبا  الصحيح  والتوجيه  ا  ومهنّيً ا  تعليمّيً

يتناسب مع قدراتهم العقلية وميولهم.

التالميذ،  النقدي واالبتكار لدى  التفكير  تنمية قدرات 
وتشجيع املراهق على ممارسة هذه األلوان من التفكير 

من خالل املواد الدراسية واألنشطة الدراسية املختلفة.

آفاقه  توسيع  على  املراهق  يشجع  أن 
في  ثقافته  وزيادة  واملعرفية،  العقلية 
كل العلوم، وأن نيسر له سبل االطالع 
والتحصيل الذاتي من خالل املكتبات.

توجيه الرعاية واالهتمام بالتالميذ املتفوقني 
وإفساح  اخلاصة،  النوعية  املواهب  وأصحاب 

الفرصة أمامهم إلظهار النبوغ والتفوق )1(.
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أن  إلى  املراهقة ومشكالتها، ويرجع هذا  الفرد، وأصعبها فترة  أن هناك مواقف كثيرة مير بها  ليس من شك 

الدور االجتماعي الذي ينبغي أن يلعبه الفرد غير واضح في مرحلة املراهقة؛ فرغم أن املراهق قد أصبح في 

أبيه، وأن يلعب دورًا كدوره؛  أنه يحرم أن يسلك مسلك  أبيه في ضخامته إال  أو يشابه جسم  جسمه يناهز 

إذ سيواجهه األب بقوله: » إنك مازلت طفاًل«، فال ينبغي أن تفعل هذا أو ذاك، ثم بعد قليل يؤنبه والده أو 

والدته ألنه ينبغي أن يسلك مسلك الرجال.

ألنه  يؤنبونه،  الطفولة  إلى  عاد  فإن 

الطفولة،  مرحلة  وتعدى  ناضجًا  أضحى 

إلى  ردوه  الرجال  مذهب  ذهب  وإذا 

الطفولة، فيصبح عاجزًا عن فهم حقيقة 

الصحيح،  الوجه  على  منه  املطلوب  دوره 

نفسه  في  واضح  وهو  دوره  له  فالطفل 

ومخيلته، والراشد أيضًا له دوره الواضح، 

واملشكلة مشكلة املراهق فقط !! )1(.

ومن ثم يقع املراهق في حيرة شديدة..

أهم املشكالت التي تواجه املراهق: و

)1( املدخل إلى علم نفس النمو. تأليف: عباس محمود عوض.ص141 بتصرف.
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االنطواء 
والعزلة.

أحالم 
اليقظة.

الذاتية والبحث 
عن الهوية.

اختيار التخصص 
أو املهنة.

اإلدمان.

ومن أبرز ما يعرض للمراهقني من مشكالت ما يلي:

األساليب الوقائية ملشكالت املراهقة: ز

1
من املهم جدًا أن يرى الناشئ املثل واألخالق مطبقة على أرض الواقع من ِقبل األشخاص الذين يعتبرهم قدوة له، 

وخاصة اآلباء واملعلمني.

التربية بالقدوة

 ِ  إن التربية بالقدوة من أبرز معالم املنهج اإلسالمي في تربية الناشئ، قال تعالى:}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللَّ
َ َكِثيًرا{ )األحزاب: 21(. َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللَّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهللَّ
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لدى األطفال حساسية شديدة جتاه التفرقة 
في املعاملة من قبل اآلباء واألمهات، وكثير 
اإلخوة   بني  والشحناء  التنافر  حاالت  من 
كان سببها األساسي عدم العدل بينهم من 
فقد  من  الشديد  اخلوف  إن  اآلباء.  قبل 
قد  األبناء  أحد  إلى  وحتولها  اآلباء  محبة 
العدواني  السلوك  إلى  األبناء  بقية  يدفع 

جتاه ذلك األخ.

إلى  بشير  بن  النعمان  والد  وجاء 
 - وسلم  عليه  اهلل  صلى   - النبي 
يريد أن يشهده على عطية أعطاها 
اهلل  صلى  فقال  النعمان،  البنه 
ولدك  سائر  »أعطيت  وسلم:  عليه 
مثل هذا؟، قال: ال،  قال صلى اهلل 
واعدلوا  اهلل  فاتقوا  وسلم:  عليه 

بني أوالدكم«)1(. 

كما حدث من إخوة يوسف - عليه السالم- حيث توهموا خطًأ 
أن أباهم يفضل يوسف عليهم، قال تعالى: }ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف 
َضاَلٍل  َلِفي  أََباَنا  ِإنَّ  ُعْصَبٌة  َوَنْحُن  ا  ِمنَّ أَِبيَنا  ِإَلى  أََحبُّ  َوأَُخوُه 
ُمِبنٍي{ )يوسف: 8(. فقادهم ذلك الشعور إلى سلوك عدواني 
جتاه أخيهم، قال تعالى: }اْقُتُلوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوُه أَْرًضا َيْخُل 
نَي{  )يوسف:9(.  َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاحِلِ
واهتمامه  أبيهم  على حب  يحصلوا  أن  هو  دافعهم  كان  فقد 

بعد التخلص من يوسف.

العدل بني األبناء:2

)1( رواه البخاري
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فانحراف األبناء وعقوقهم وعدم توفيقهم 
بأداء  ارتباط  له  ذلك  كل  دراستهم؛  في 

الصالة واحملافظة عليها أو إهمالها.

وهم  بالصالة  أوالدكم  )مروا  يقول:  النبوي  والتوجيه 
أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)1( (.

االهتمام بالصالة: 3

)1( حديث حسن

)1( إسناده صحيح

4
فقد روى اإلمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة: )أن فتى شابا أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال : يا رسول اهلل 
ائذن لي بالزنا؛ فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا : مه مه، فقال : ادنه، فدنا منه قريبا، قال : فجلس، قال : أحتبه 
ألمك ؟ قال : ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، قال : وال الناس يحبونه ألمهاتهم، قال : أفتحبه البنتك؟ قال : ال واهلل 
يا رسول اهلل، جعلني اهلل فداءك، قال : وال الناس يحبونه لبناتهم، قال : أفتحبه ألختك؟ قال : ال واهلل، جعلني اهلل 
فداءك، قال : وال الناس يحبونه ألخواتهم، قال : أفتحبه لعمتك؟ قال : ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، قال : وال الناس 
يحبونه لعماتهم، قال : أفتحبه خلالتك؟ قال : ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، قال : وال الناس يحبونه خلاالتهم، قال: 
فوضع يده عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه؛ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء()1(.         

إتاحة فرصة للحوار:

أنه صلى اهلل عليه وسلم أعاد صياغة  والحظ هنا 
تفكير الفتى، وأبان له جوانب لم يكن يلحظها من 
القضية، وكذلك إتاحة النبي - صلى اهلل عليه وسلم 

- الفرصة الكاملة للحوار احلر.
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 كان النبي - صلى اهلل عليه وسلم - يحاسب الناشئة على أخطائهم باعتدال دون إفراط أو تفريط، ولم تكن درجة 
احملاسبة واحدة، بل تختلف باختالف درجة اخلطأ وخطورته، وهل صاحبه ُمِصّر عليه أو تائب منه، هل كان جاهاًل  

أو متعمدًا إلى غير ذلك مما كان يراعيه صلى اهلل عليه وسلم في تربيته للناشئة )1(.

احملاسبة املعتدلة:  5

)1( علم النفس الدعوي، دراسات نفسية تربوية لآلباء والدعاة واملربني، د/ عبد العزيز النغيمشي.ص2٦5-2٦8 بتصرف.

بالناس  يصلي  جبل  بن  معاذ  هو  ها 
وهو ناشئ صغير، وهذا أسامة بن زيد 
يقود اجليش الذي فيه كبار الصحابة 
سنة،  عشرة  سبع  يتجاوز  لم  وهو 
فنمو الثقة ضرورية للناشئ ومن ثم 

يستفيد املجتمع منه.

إن ثقة الناشئ بنفسه تنبع من احترامه 
كيف  ولكن  بأهميتها،  وشعوره  لذاته 
سيشعر بذلك ونحن في كثير من األحيان 

ال نشعره باألهمية واالحترام. 

منحهم الثقة بالنفس:   6
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)1( إسناده صحيح

والسلوكيات  اآلداب  إلى  التوجيه  مقابل  ففي 
للفعل  والتعزيز  املكافأة  من  بد  ال  احلسنة 
األطفال  عند  احلسن  واخللق  اإليجابي، 

بالثناء والدعاء.

    ملا رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم سلوكًا 
بن  معاذ  الصغير  الناشئ  من  ا  ايجابّيً
وكثرة  السنة،  يتمثل في حرصه على  جبل 
مجالسته النبي صلى اهلل عليه وسلم، وقال 
معاذ  )يا  معززًا:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  له 
هذا  تركه  أثر  فأي   ،)1( ألحبك(  إني  واهلل 

التعزيز في نفس معاذ؟!.

الناشئ بحاجة إلى التوجيه ألن خبراته ال زالت قليلة، فقد كانت تربيته صلى اهلل عليه وسلم لألطفال تقوم على 
املبادرة بتوجيههم إلى اآلداب والسلوكيات احلسنة، ومن ذلك قوله للطفل عمر بن أبي سلمة ملا رأى يده تطيش في 

الصحفة فقال عليه الصالة والسالم: )يا غالم: سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك( )1(. 

)1( رواه البخاري

التوجيه إلى السلوك احلسن:   7

املكافأة على السلوك احلسن:  8
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والقبول من قبل  الشعور باحملبة واحلنان  إلى  األبناء  تعد حاجة 
الوالدين ومن يتولى تربيتهم من أهم احلاجات التي يؤدي فقدها 
إلى اختالل البناء النفسي السوي، وقد كان النبي - صلى اهلل عليه 
فلما  الناشئة،  نفوس  في  الصفة  على غرس هذه  - يشجع  وسلم 
دخل األقرع بن حابس على النبي صلى اهلل عليه وسلم  فرآه يقبل 
إن لي عشرة  ؟  أتقبلون صبيانكم  األقرع:  احلسن واحلسني فقال 
من الولد ما قبلت أحدًا منهم  قط، فقال صلى اهلل عليه وسلم: 

)وهل أملك أن نزع اهلل من قلبك الرحمة( )1(.

إشعارهم باحملبة واحلنان:9

)1( حديث صحيح

املراهقني  لدى  الفراغ  ساعات  ترتفع 
أن  شك  وال  اإلجازات،  أيام  في  خصوصًا 
يعد  الفراغ  من  القدر  هذا  مثل  وجود 
فهو  املراهق،  حياة  في  خطيرًا  مؤشرًا 
سالح ذو حدين، وهذا يستدعي املبادرة إلى 

التخطيط األمثل الستثماره )1(.

شغل أوقات الفراغ:10

)1( علم النفس الدعوي: دراسات نفسية تربوية لآلباء والدعاة واملربني،  د/ عبد العزيز النغيمشي، ص270،269 بتصرف.
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الشديدة  الندرة  القرآنية  باحللقات  املهتمني  وعموم  واملربني  الباحثني  لدى  املالحظ  من 

عمومًا،  القرآنية  احللقات  في  والتربوية  التعليمية  بالعملية  يتعلق  مبا  املهتمة  لألطروحات 

وفي الدراسات واألبحاث امليدانية واملسحية خصوصًا.

بصورة  عنت  دراســات  من  عليه  الوقوف  مت  ما  أبرز  فإن  حال  كل  وعلى 

جزئية مبسألة جذب الطالب للحلقات القرآنية ما يلي:

وبالرغم من عدم وجود دراسة قائمة 

الطالب  جذب  عوامل  تناقش  بذاتها 

للحلقات القرآنية، فإن هناك دراسات 

اشتملت في بعض مباحثها على قضايا 

حيث  الدراسة؛  هذه  ملبحث  تتالمس 

التي  ــات  ــدراس ال مــن  العديد  يوجد 

ووسائله،  التدريس  طرق  على  ركزت 

مراعاة  مع  صلة،  ذات  مباحث  وحتوي 

متيز  وخصوصية  اختالفات  وجــود 

ــة عـــن املــــدارس  ــي ــرآن ــق ــات ال ــق ــل احل

والفصول النظامية املعتادة.

            الدراسات السابقة
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گتاب: احللقات القرآنية:

كتاب: مهارات التدريس في احللقات القرآنية

دراسة منهجية شاملة، للمؤلف: عبد املعطي محمد رياض طليمات.	 

ويقع الكتاب في 277 صفحة، مقاس الصفحة 24 × 17 سم.	 

والكتاب من إصدار برنامج حتفيظ القرآن -هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية 1417هـ.	 

وفي الفصل الثاني )من صفحة 1٠4 إلى 12٦( الذي عقده املؤلف بعنوان: عوامل التحفيز في احللقات. يتناول 	 
املؤلف احملفزات التشجيعية في احللقات، وقسمها إلى مادية ومعنوية، وقام بتعريف التحفيز وبني مفهومه، وطرح 

تساؤاًل هو: هل التحفيز للمتفوق فقط؟!

كما أن الفصل الثالث الذي بعنوان: أخطاء منهجية )من صفحة 128 إلى 1٦9( جاءت فيه إضافات جيدة ميكن 	 
وضعها في خانة العوامل املنفرة للطالب، ثم عقد املؤلف فصاًل جيدًا للحلول املقترحة. 

للمؤلف: د. علي بن إبراهيم الزهراني 	 

و يقع الكتاب في 394 صفحة، مقاس الصفحة 24 × 17 سم.	 

والكتاب من إصدار دار ابن عفان/ مدينة اخلبر- السعودية، الطبعة األولى  1428هـ املوافق 2٠٠7م.	 

العرض، 	  حسن  مثل:  الطالب،  جذب  وطرق  أسباب  من  تعتبر  متعددة  ألسباب  كتابه  ثنايا  في  املؤلف  يتعرض  و 
واستخدام الوسائل، ومراعاة احلاجات الفطرية والنفسية والطبيعية للطالب، والتفاعل، بجانب احملفزات بأشكالها 

املختلفة، ولترابط مع أولياء األمور.

كما اهتم املؤلف بإيراد جملة من املعوقات، والتي ميكن اعتبارها من عوامل تنفير الطالب.	 
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كتاب: نحو أداء متميز حللقات حتفيظ القرآن الكرمي

كتاب: ٤٢ فكرة ووسيلة لتفعيل طالب احللقات للحفظ واملراجعة

صادر عن املنتدى اإلسالمي   -    ويقع الكتاب في 83 صفحة، مقاس الصفحة 24 × 17 سم.	 

والكتاب ضمن سلسلة كتب املنتدى الصادرة عن املنتدى اإلسالم، مدينة الرياض- السعودية، الطبعة الثانية  142٠هـ 	 
املوافق 1999م.

الكتاب 	  الباب األول يناقش  القرآن الكرمي؛ ففي  املتعلقة بحلقات حتفيظ  الكتاب للعديد من احملاور  و يتعرض 
مقومات شخصية املدرس، وطرق التدريس في احللقات، وفي الباب الثاني يناقش إدارة حلقات القرآن الكرمي؛ حيث 

أفرد املؤلف محورًا خاصًا حول معاملة املدرس لطالبه )من صفحة 49 إلى 52(.

إلى 	  املشاكل  تلك  وصنف   ،)57 إلى   52 صفحة  )من  الكرمي  القرآن  حتفيظ  حلقات  مشكالت  الكتاب  ناقش  كما 
مشكالت خاصة باملدرسني، ومشكالت خاصة بالطالب، وأخيرًا مشكالت متعلقة ببيئة احللقة.

للمؤلف األستاذ/ عادل بن عبداهلل السلطان	 

و يقع الكتاب في ٦٦ صفحة، مقاس الصفحة 24 × 17 سم.	 

والكتاب ضمن سلسلة مركز نورين للتدريب، مدينة الرياض- السعودية ، الطبعةاألولى  1429هـ املوافق 2٠٠8م.	 

وهذا 	  بينهم،  فيما  الطالب  تفاعل  تعزز  التي  واملراجعة  احلفظ  وطرق  وسائل  من  العديد  إلى  الكاتب  ويتعرض 
التفاعل - بشكل غير مباشر - َيصّب في بناء بيئة إيجابية جاذبة للطالب.
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كتاب: وسائل جذب الطالب والطالبات للحلقات القرآنية

وقد أصدر مركز إبداع القيم كتاب: وسائل جذب الطالب والطالبات للحلقات القرآنية، وخرج في نسختيه العلمية 	 
والعملية.

و يقع الكتاب العلمي في ٦٦ صفحة، أما الكتاب العملي في ٦2 صفحة.	 

والكتاب ضمن سلسلة مركز إبداع القيم، مدينة الرياض- السعودية الطبعة األولى 1437هـ املوافق 2٠1٦م.	 

ويتعرض الكتاب الى دراسة حصر وجمع االحتياجات املختلفة علميًا وعمليًا للشرائح العمرية املستهدفة لإلفادة 	 
منها كمدخل للتحفيز واجلذب من خالل إقامة ورش عمل ذات العالقة بالدراسة، كما خضع الكتاب لبعض جتارب 
وخبرات فريق العمل في بناء الدليل واحتوى على عناصر وأفكار حتفيزية في بطاقات علمية، حتتوي كل بطاقة 
على خريطة مقترحة للتطبيق، مع تصنيف الوسائل على تنوع األعمار والفئات، وننصح باالطالع عليها ملا شملت 

عليها الدراسة من متيز.
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الشريحة المستهدفة
وطرق التعامل مع الشباب والمراهقين َقاَل: الفصل الثاني65  [ ِبِيّ  الَنّ َعْن  عمر:  بن  اهلل  عبد  عن 

»اَل َحَسَد ِإاَلّ ِفي اْثَنَتنْيِ َرُجٌل آَتاُه اهلَلّ اْلُقْرآَن 
آَتاُه  َوَرُجٌل  َهاِر  الَنّ َوآَناَء  ْيِل  الَلّ آَناَء  َيْتُلوُه  َفُهَو 

َهاِر«. ْيِل َوآَناَء الَنّ اهلَلّ َمااًل َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء الَلّ
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما





الفصل الثالث 

أدوات الدراسة 
واألساليب اإلحصائية
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تساؤالت الدراسة

الدراسة  الباحثون من خالل هذه  يحاول 
عوامل  عن  اإلجابات  بعض  إلى  الوصول 
جذب الطالب للحلقات القرآنية من خالل 
الفئة  على  التساؤالت  من  العديد  طرح 
الدراسة،  محل  باملوضوع  مباشرة  املعنية 

وهم طالب تلك احللقات القرآنية.

وميكن إجمال هذه التساؤالت فيما يلي:

هــل هنــاك عوامل تســاعد 
الــطـــالب  جــــذب  عــــلى 

القرآنيــة؟ للحلقــات 

حصــر  ميكــن  كيــف 
أهميــة  األكثــر  العوامــل 
مــن وجهــة نظــر الطــالب؟

مــا داللــة ترتيــب 
ألولويــة  الطــالب 

العوامــل؟

ــذب  ــل جــــ ــل عــــوامــ هــ
الطــالب علــى قــدر واحد 

ــة؟ ــن األهمي م
ما هي 
تلك 

العوامل؟
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مجتمع الدراسة

املتوسط وحتى  الثالث  الصف  الدراسية من  للمراحل  الكرمي  القرآن  الدراسة هم طالب حلقات حتفيظ  إن مجتمع 
الصف الثالث الثانوي من الذكور.

ومت اختيار هذا املجتمع ليكون مجتمع الدراسة لعدة أسباب، منها:

أفراد 	  إن  حيث  املجتمع؛  هذا  أفراد  بني  واالجتماعي  والعقلي  السني  التقارب 
هذا املجتمع يقعون ضمن ما يسمى مرحلة املراهقة؛ مما يساعد على الوصول 

لنتائج متجانسة تعبر عن املجتمع محل الدراسة.

إمكانية التعبير عن الذات، فتجاوب أفراد هاتني املرحلتني مع تساؤالت االستبيان 	 
ال يتأتى لطالب املرحلة االبتدائية على سبيل املثال.

االختالف الكبير بني احللقات القرآنية املخصصة للذكور عن احللقات املخصصة 	 
االختالف  إلى  باإلضافة  واآلليات،  واألنشطة  املكان  طبيعة  في  وذلك  لإلناث، 
الناجت عن الطبيعة اجلسمانية والنفسية )الفيسلوجية والسايكلوجية( لإلناث 

عن الذكور، وما يترتب عليه من الفروقات في آراء املستطَلعني. 

أسباب ومحددات بحثية فيما يتعلق بأهداف البحث وآلياته واملوارد املخصصة 	 
له.

أفراد هذا املجتمع يشكلون جزًءا كبيرًا من عموم طالب ومنتسبي حلقات القرآن 	 
الكرمي.
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عينة وحدود الدراسة

لعــدم اكتمــال اإلجابــات أو لعــدم 
جديــة املســتطلع.

وقــد روعــي فــي اختيــار العينــة أن تشــمل 
مختلــف جهــات مدينــة الريــاض باململكــة 
العربيــة الســعودية، خــالل الفصل الدراســي 

األول لعــام ١٤٣١هـــ.

قام الباحثون 
بتوزيع

ليكون حجم العينة 
محل الدراسة

من الطالب الذكور في 
الـحـلــقـات الـقرآنـيـة.

واستبعد وصل منها
منها

استبيان 
مستبعد

حجم العينة 
محل الدراسة

عدد االستبيانات 
التي لم تصل

استبيان

طالبًا

استبيانًااستبيانًا
1000

557

59639

557

404

39
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أدوات الدراسة

مت استخدام االستبيان كأداء الستطالع آراء الشريحة املستهدفة من هذه الدراسة، انظر )امللحق أ(.

التعليمية والتربوية في احللقات القرآنية، مع مراعاة  وتلك املجاالت متثل العناصر املكونة للعملية 
وجود عناصر أخرى فرعية متت مراعاتها ضمن املجاالت األربعة الرئيسة اآلنفة الذكر.

ــرة  ــل املؤث ــمت العوام وُقس
علــى حتفيــز الطــالب إلــى 
رئيســة،  مجــاالت  أربعــة 

هــي:

العوامل 
املتعلقة 
باحللقة.

العوامل 
املتعلقة 
باملعلم.

العوامل 
املتعلقة 
بالطالب.

العوامل 
املتعلقة 
باألسرة.



كتاب لهذا أحببت الحلقات

72أدوات الدراسة واألساليب اإلحصائيةالفصل الثالث

ومن ثم صيغت تلك العوامل في استبيان، بحيث يبني املستطلعة آراؤهم مدى موافقتهم على أهمية كل 
عامل، باختيار أحد ثالثة خيارات: 

عاماًل 
متعلقة 
باحللقة

عاماًل 
متعلقة 
باملعلم

عاماًل 
متعلقة 
بالطالب

عاماًل 
متعلقة 
باألسرة

ومبشــاركة كبيــرة مــن العاملــني علــى تلــك احملاضــن ومجموعــة مــن املربــني واملهتمــني مت حصــر أهــم العوامــل 
ضمــن تلــك املجــاالت، والوصــول إلــى أهــم ٨١ عامــاًل، وقــد جــاءت موزعــة إلــى: ٢٠ عامــاًل متعلقــة باحللقــة، 

و٢١ عامــاًل متعلقــة باملعلــم، و٢٠ عامــاًل متعلقــة بالطالــب، و٢٠ عامــاًل متعلقــة باألســرة. 

202020 21

ِقبــل  مــن  االســتبيان  حتكيــم  مت  وقــد 
واألكادمييــني  املتخصصــني  مــن  تســعة 
إجــراء  ومت  ــا،  علمّيً ــا  منهجّيً حتكيمــًا 

مرئياتهــم. وفــق  التعديــالت 

غير موافقال أدريموافق



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الفصل الثالث أدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية 73

األساليب اإلحصائية

كما تبني سابقًا فإن االستبيان املستخدم في هذه الدراسة يقوم على ثالثة خيارات: )موافق، ال أدري، غير موافق(، من 
أجل ذلك استخدم املتوسط احلسابي املوزون للوصول إلى الوزن النسبي لكل عامل.

املتوسط احلسابي  ا حسب  تنازلّيً العوامل  ترتيب جميع  ذلك مت  بعد  ثم 
املوزون لها؛ وذلك لبيان األهمية النسبية جلميع العوامل.

وبذلك يكون املتوسط 
احلسابي املوزون للعامل

عدد تكرارات 
موافق للعامل 

احملدد    

العدد اإلجمالي لجميع تكرارات 
العامل المحدد

عدد تكرارات ال 
أدري للعامل 

المحدد X صفر

عدد تكرارات غير 
موافق للعامل 

المحدد

وقد مت إعطاء كل خيار قيمة عددية لتمكني التعامل اإلحصائي، كالتالي:

موافق

ال أدري

غير موافق

1

0

1-

1 - X 1 X





الفصل الرابع 

نتائج وتحليل االستطالع  
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وجود خطة للحلقة1  -

غري موافقال أدريموافق

%  80.97% 13.11% 5.92

أن تطبق أنظمة ولوائح احللقة بطريقة واضحة 2 -

غري موافقال أدريموافق

% 77.74% 15.26% 7.00

أن يكون مكان احللقة مناسبًا لعدد الطالب3 -

غري موافقال أدريموافق

% 88.15% 7.36% 4.49

أن يكون وقت احللقة مناسبًا 4 -

غري موافقال أدريموافق

% 93.00% 2.87% 4.13

نتائج االستطالع 

بعد جمع االستبيانات من املستطلعة آراؤهم مت احلصول على النتائج التالية:

أواًل- العوامل املتعلقة باحللقة:



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

نتائج وتحليل االستطالع   الفصل الرابع77

فصل املراحل الثالث: ) ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي ( عن بعضها البعض5 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.92% 5.57% 9.52

تنوع برامج احللقة6 -

غري موافقال أدريموافق

% 87.97% 6.82% 5.21

أن ترتبط برامج احللقة باهتمام الطالب7 -

غري موافقال أدريموافق

% 78.64% 13.11% 8.26

أن تربط برامج احللقة الطالب مبجتمعه8 -

غري موافقال أدريموافق

% 65.35% 24.06% 10.59

أن تربط البرامج التي تقدم للطالب باملهارات احلياتية 9 -

غري موافقال أدريموافق

% 68.94% 22.26% 8.80

اهتمام برامج احللقة باجلانب العملي التطبيقي وليس بالنظري فقط10 -

غري موافقال أدريموافق

% 70.74% 19.03% 10.23
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أن تلبي محتويات برامج احللقة طموح الطالب11 -

غري موافقال أدريموافق

% 82.23% 12.39% 5.39

أن ال يقتصر تكرمي الطالب على احلفظ فقط12 -

غري موافقال أدريموافق

% 82.59% 9.16% 8.26

أن توجد برامج ترفيهية في احللقة13 -

غري موافقال أدريموافق

% 86.71% 5.39% 7.90

تفعيل وسائل التقنية في احللقة 14 -

غري موافقال أدريموافق

% 71.63% 17.77% 10.59

تنوع أساليب تقومي الطالب15 -

غري موافقال أدريموافق

% 70.20% 20.65% 9.16
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أن يتعامل القائمون على احللقة مع الطالب مبا يتناسب مع عمره16 -

غري موافقال أدريموافق

% 85.82% 8.44% 5.75

وجود وسائل نقل خاصة باحللقة17 -

غري موافقال أدريموافق

% 64.09% 19.75% 16.16

تفرغ القائمني على احللقة18 -

غري موافقال أدريموافق

% 58.89% 26.93% 14.18

زيارة احللقة حللقات أخرى من نفس املرحلة الدراسية 19 -

غري موافقال أدريموافق

% 47.04% 23.70% 29.26

أن تقدم برامج شهرية لتجارب عملية في حفظ القرآن لبعض احلفاظ املعروفني من خالل لقاء مفتوح20 -

غري موافقال أدريموافق

% 68.58% 17.95% 13.46
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أن يكون املعلم قادرا على احلوار مع الطالب21 -

غري موافقال أدريموافق

%  94.43% 3.95% 1.62

أن يكون املعلم مؤهال علميا22 -

غري موافقال أدريموافق

% 78.46% 14.36% 7.18

أن يكون املعلم مؤهال تربويا23 -

غري موافقال أدريموافق

% 87.43% 8.98% 3.59

أن يحسن املعلم التعامل مع التقنية24 -

غري موافقال أدريموافق

% 60.50% 24.24% 15.26

معرفة املعلم باحلاجات النفسية للطالب25 -

غري موافقال أدريموافق

% 78.28% 14.72% 7.00

ثانيًا- العوامل املتعلقة باملعلم:
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معرفة املعلم باملشكالت التي مير بها الطالب26 -

غري موافقال أدريموافق

% 67.86% 18.31% 13.82

أن ينوع املعلم في أساليبه في تعليم الطالب27 -

غري موافقال أدريموافق

% 81.69% 10.95% 7.36

حتفيز املعلم لطالبه معنويا28 -

غري موافقال أدريموافق

% 87.43% 9.69% 2.87

ا من خالل اجلوائز ونحوها29 - حتفيز املعلم لطالبه مادّيً

غري موافقال أدريموافق

% 83.66% 10.41% 5.92

أن يكون املعلم قدوة لطالبه30 -

غري موافقال أدريموافق

% 91.56% 5.92% 2.51
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أن يراعي املعلم الفروق الفردية بني الطالب31 -

غري موافقال أدريموافق

% 77.56% 16.88% 5.57

أن يكون املعلم حافظا للقرآن32 -

غري موافقال أدريموافق

% 74.69% 13.29% 12.03

أن يكون املعلم مجودا للقرآن33 -

غري موافقال أدريموافق

% 73.97% 15.62% 10.41

أن يكون للمعلم خطة واضحة في تعليمه للطالب34 -

غري موافقال أدريموافق

% 76.66% 17.59% 5.75

متابعة املعلم لطالبه خارج احللقة35 -

غري موافقال أدريموافق

% 37.52% 21.18% 41.29

إدراك املعلم ملشكالت الواقع تزيد من قناعة الطالب به36 -

غري موافقال أدريموافق

% 66.07% 28.01% 5.92
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تفرغ املعلم للحلقة يساعده على التركيز على طالبه37 -

غري موافقال أدريموافق

% 70.02% 20.29% 9.69

حسن تعامل املعلم مع طالبه38 -

غري موافقال أدريموافق

% 94.43% 3.59% 1.97

أن ميتلك املعلم مهارات اإلقناع39 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.38% 10.59% 5.03

قدرة املعلم على اإلجابة على تساؤالت الطالب واستفساراتهم40 -

غري موافقال أدريموافق

% 85.10% 11.13% 3.77

معرفة املعلم لبيئة احللقة تساعده على التأثير41 -

غري موافقال أدريموافق

% 77.56% 18.67% 3.77
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 وعي الطالب بهدفه من احلضور للحلقة42 -

غري موافقال أدريموافق

% 90.13% 6.64% 3.23

أن يكون للطالب خطة واضحة يسير عليها في احلفظ43 -

غري موافقال أدريموافق

% 83.48% 10.05% 6.46

أن تكون احللقة مناسبة للطالب من الناحية العمرية44 -

غري موافقال أدريموافق

% 86.71% 8.08% 5.21

وجود برامج تدريبية مناسبة للطالب45 -

غري موافقال أدريموافق

% 76.66% 15.62% 7.72

أخذ رأي الطالب في البرامج التي تقدم له46 -

غري موافقال أدريموافق

% 81.87% 10.59% 7.54

ثالثًا- العوامل املتعلقة بالطالب:
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كتاب لهذا أحببت الحلقات

گلمة امللك سلمان بن عبد العزيز - حفظه اهلل - ألبناءه الطالب : 

أبنائــي حفظــه گتــاب اهلل الگــرمي: إن عليكــم أيهــا األبنــاء واجبــًا 
عظيمــًا جتــاه دينگــم ثــم وطنگــم ، فحافــُظ القــرآن ال بــَد أن يگوَن 
ــل  ــه أفض ــا علي ــيرِة نبين ــرآن وبس ــالِق الق ــَق بأخ ــًة وأن يتخل ــدوًة فاعل ق

ــه . ــًا لدينــه ووطنــه ومجتمع ــون نافع ــى يگ ــالم حت ــالِة والس الص
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أن تناسب البرامج اهتمامات الطالب47 -

غري موافقال أدريموافق

% 85.46% 10.95% 3.59

إحساس الطالب بانتمائه للحلقة48 -

غري موافقال أدريموافق

% 85.64% 10.59% 3.77

وجود وسيلة نقل مناسبة 49 -

غري موافقال أدريموافق

% 66.61% 20.65% 12.75

التجانس بني الطالب في احللقة50 -

غري موافقال أدريموافق

% 78.28% 14.00% 7.72

قوة الرابطة اإلميانية بني الطالب في احللقة51 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.38% 12.03% 3.59
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أن ترتبط برامج احللقة مبيول الطالب واهتماماته52 -

غري موافقال أدريموافق

% 77.02% 17.24% 5.75

أن يعطى الطالب قدرا من املسؤولية تتناسب مع مرحلته العمرية53 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.38% 11.49% 4.13

أن يختلف جو احللقة عن جو املدرسة بالنسبة للطالب54 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.02% 11.31% 4.67

أن يتناسب مقدار احلفظ مع قدرات الطالب55 -

غري موافقال أدريموافق

% 89.59% 6.46% 3.95

أن تكون هناك زيارات للشخصيات املتميزة في املجتمع56 -

غري موافقال أدريموافق

% 77.74% 14.18% 8.08
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زيارة بعض األماكن التي تناسب مرحلة الطالب العمرية كاجلامعات والقنوات الفضائية احملافظة ونحوها 57 -

غري موافقال أدريموافق

% 70.92% 16.16% 12.93

أن يشارك الطالب في تقدمي برامج في احللقة58 -

غري موافقال أدريموافق

% 79.53% 13.11% 7.36

إحساس الطالب بذاته يزيد من تفاعله مع احللقة59 -

غري موافقال أدريموافق

% 84.38% 12.93% 2.69

أن يقدم الطالب مشروعا سنويا يتناسب مع مرحلته العمرية كتصميم موقع أو بحث ظاهرة من ظواهر املجتمع ونحوه 60 -

غري موافقال أدريموافق

% 53.14% 24.24% 22.62

شعور الطالب باألمان في احللقة يزيد من ارتباطه بها61 -

غري موافقال أدريموافق

% 86.54% 8.80% 4.67
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ارتفاع املستوى التعليمي للوالدين 62 - 

غري موافقال أدريموافق

% 69.30% 17.06% 13.64

أن تكون األرسة عىل جانب من التدين 63 - 

غري موافقال أدريموافق

% 70.20% 17.41% 12.39

استخدام األرسة ألسلوب الحوار مع ابنها حول أهمية الحلقة يجذبه إليها64 - 

غري موافقال أدريموافق

% 80.97% 12.57% 6.46

استقرار األرسة ماديا 65 - 

غري موافقال أدريموافق

% 63.38% 20.65% 15.98

وجود لقاء نصف سنوي ألرس الطالب يف الحلقة66 - 

غري موافقال أدريموافق

% 51.89% 26.03% 22.08

رابعًا- العوامل املتعلقة باألسرة:
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وجود موعد ثابت ترسل فيه الحلقة التقارير لألرس عن مستوى أبنائها 67 - 

غري موافقال أدريموافق

% 65.71% 14.90% 19.39

التواصل التقني بني األرسة والحلقة عن مستوى الطالب68 - 

غري موافقال أدريموافق

% 61.76% 21.01% 17.24

أن تقدم برامج تدريبية مناسبة لألرسة 69 - 

غري موافقال أدريموافق

% 52.96% 24.60% 22.44

تكريم األرس املتميزة يف التفاعل مع الحلقة 70 - 

غري موافقال أدريموافق

% 68.22% 16.34% 15.44

إطالع األرسة عىل الخطة العامة للحلقة وأخذ رأيهم فيها 71 - 

غري موافقال أدريموافق

% 67.68% 16.70% 15.62
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وجود لقاء ثابت للقامئني عىل الحلقة وأولياء األمور ملناقشة أمور الحلقة املختلفة72 - 

غري موافقال أدريموافق

% 62.30% 19.39% 18.31

وجود مجلة سنوية للحلقة تشارك فيها األرسة73 - 

غري موافقال أدريموافق

% 62.66% 17.95% 19.39

وجود موقع إلكرتوين للحلقة يحتوي عىل ركن خاص باألرسة يزيد من تفاعل األرسة مع الحلقة74 - 

غري موافقال أدريموافق

% 63.55% 17.59% 18.85

مشاركة األرسة يف حل املشكالت التي تواجه الحلقة يزيد من التفاعل بينهام75 - 

غري موافقال أدريموافق

% 64.63% 21.54% 13.82

أن يقام يف املسجد محارضات وكلامت عن أدوار األرسة 76 - 

غري موافقال أدريموافق

% 70.20% 16.34% 13.46
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أن يوجد يف الحلقة لوحة خاصة بأسامء الطالب املتميزين وأرسهم77 - 

غري موافقال أدريموافق

% 67.68% 14.54% 17.77

طرح برامج تكسب الطالب مهارات التفاعل مع املجتمع  تزيد من قناعة األرسة بالحلقة78 - 

غري موافقال أدريموافق

% 75.76% 16.52% 7.72

دور الحلقة يف متيز الطالب الدرايس يزيد من تفاعل األرسة مع الحلقة79 - 

غري موافقال أدريموافق

% 77.56% 14.00% 8.44

مساهمة الحلقة يف حل بعض مشكالت األرسة يزيد من التفاعل بينهام 80 - 

غري موافقال أدريموافق

% 56.19% 21.01% 22.80

إقامة حلقة خاصة باألرس يزيد من الرتابط مع الحلقة81 - 

غري موافقال أدريموافق

% 44.17% 24.06% 31.78
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كتاب لهذا أحببت الحلقات

قال رسول اهلل ]:
»اقـــرءوا القـــرآن فإنـــه 
يأتـــي يـــوم القيامـــة 
شـــفيعًا ألصحابـــه«.

رواه مسلم
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ترتيب العوامل وفق األهمية

بعد حساب املتوسط املوزون للعوامل يتبني أن ترتيبها حسب األهمية هو كالتالي:

 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.93أن يكون )املعلم( قادرا على )احلوار( مع الطالب1

0.92حسن تعامل )املعلم( مع طالبه2

0.89أن يكون )املعلم( قدوة لطالبه3

0.89أن يكون وقت )احللقة( مناسبًا 4

0.87 وعي  )الطالب( بهدفه من احلضور للحلقة5

0.86أن يتناسب مقدار احلفظ مع قدرات )الطالب(6

0.85حتفيز )املعلم( لطالبه معنويا7

0.84أن يكون )املعلم( مؤهال تربويا8

0.84أن يكون مكان )احللقة( مناسبًا لعدد الطالب9

0.83تنوع برامج )احللقة(10

0.82أن تناسب البرامج اهتمامات )الطالب(11
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 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.82إحساس )الطالب( بانتمائه للحلقة12

0.82شعور )الطالب( باألمان في احللقة يزيد من ارتباطه بها13

0.82إحساس )الطالب( بذاته يزيد من تفاعله مع احللقة14

0.82أن تكون )احللقة( مناسبة للطالب من الناحية العمرية15

0.81قدرة )املعلم( على اإلجابة على تساؤالت الطالب واستفساراتهم16

0.81قوة الرابطة اإلميانية بني )الطالب( في احللقة17

0.80أن يعطى )الطالب( قدرا من املسؤولية تتناسب مع مرحلته العمرية18

0.80أن يتعامل القائمون على )احللقة( مع الطالب مبا يتناسب مع عمره19

0.79أن ميتلك )املعلم( مهارات اإلقناع20

0.79أن يختلف جو احللقة عن جو املدرسة بالنسبة للطالب21

0.79أن توجد برامج ترفيهية في )احللقة(22

ا من خالل اجلوائز ونحوها23 0.78حتفيز )املعلم( لطالبه مادّيً

0.77أن يكون )للطالب( خطة واضحة يسير عليها في احلفظ24
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 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.77أن تلبي محتويات برامج )احللقة( طموح الطالب25

0.75فصل املراحل الثالث: ) ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي ( عن بعضها البعض26

0.75وجود خطة )للحلقة(27

0.75استخدام )األسرة( ألسلوب احلوار مع ابنها حول أهمية احللقة يجذبه إليها28

0.74أن ال يقتصر تكرمي الطالب على احلفظ فقط.29

0.74أن ينوع املعلم في أساليبه في تعليم الطالب30

0.74أخذ رأي الطالب في البرامج التي تقدم له31

0.74معرفة املعلم لبيئة احللقة تساعده على التأثير32

0.72أن يشارك الطالب في تقدمي برامج في احللقة33

0.72أن يراعي املعلم الفروق الفردية بني الطالب34

0.71أن يكون املعلم مؤهال علميا35

0.71معرفة املعلم باحلاجات النفسية للطالب36

0.71أن ترتبط برامج احللقة مبيول الطالب واهتماماته37
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 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.71أن يكون للمعلم خطة واضحة في تعليمه للطالب38

0.71أن تطبق أنظمة ولوائح احللقة بطريقة واضحة 39

0.71التجانس بني الطالب في احللقة40

0.70أن ترتبط برامج احللقة باهتمام الطالب41

0.70أن تكون هناك زيارات للشخصيات املتميزة في املجتمع42

0.69دور احللقة في متيز الطالب الدراسي يزيد من تفاعل األسرة مع احللقة43

0.69وجود برامج تدريبية مناسبة للطالب44

طرح برامج تكسب الطالب مهارات التفاعل مع املجتمع  تزيد من قناعة 45
0.68األسرة باحللقة

0.64أن يكون املعلم مجودا للقرآن46

0.63أن يكون املعلم حافظا للقرآن47

0.61تفعيل وسائل التقنية في احللقة 48

0.61تنوع أساليب تقومي الطالب49



كتاب لهذا أحببت الحلقات

98نتائج وتحليل االستطالع  الفصل الرابع

 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.61اهتمام برامج احللقة باجلانب العملي التطبيقي وليس بالنظري فقط50

0.60تفرغ املعلم للحلقة يساعده على التركيز على طالبه51

0.60أن تربط البرامج التي تقدم للطالب باملهارات احلياتية 52

0.60إدراك املعلم ملشكالت الواقع تزيد من قناعة الطالب به53

زيارة بعض األماكن التي تناسب مرحلة الطالب العمرية كاجلامعات 54
0.58والقنوات الفضائية احملافظة ونحوها 

0.58أن تكون األسرة على جانب من التدين 55

0.57أن يقام في املسجد محاضرات وكلمات عن أدوار األسرة 56

0.56ارتفاع املستوى التعليمي للوالدين 57

أن تقدم برامج شهرية لتجارب عملية في حفظ القرآن لبعض احلفاظ 58
0.55املعروفني من خالل لقاء مفتوح

0.55أن تربط برامج احللقة الطالب مبجتمعه59

0.54معرفة املعلم باملشكالت التي مير بها الطالب60

0.54وجود وسيلة نقل مناسبة 61
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 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.53تكرمي األسر املتميزة في التفاعل مع احللقة 62

0.52إطالع األسرة على اخلطة العامة للحلقة وأخذ رأيهم فيها 63

0.51مشاركة األسرة في حل املشكالت التي تواجه احللقة يزيد من التفاعل بينهما64

0.50أن يوجد في احللقة لوحة خاصة بأسماء الطالب املتميزين وأسرهم65

0.48وجود وسائل نقل خاصة باحللقة66

0.47استقرار األسرة ماديا 67

0.46وجود موعد ثابت ترسل فيه احللقة التقارير لألسر عن مستوى أبنائها 68

0.45أن يحسن املعلم التعامل مع التقنية69

0.45تفرغ القائمني على احللقة70

وجود موقع إلكتروني للحلقة يحتوي على ركن خاص باألسرة يزيد من 71
0.45تفاعل األسرة مع احللقة

0.45التواصل التقني بني األسرة واحللقة عن مستوى الطالب72

وجود لقاء ثابت للقائمني على احللقة وأولياء األمور ملناقشة أمور احللقة 73
0.44املختلفة



كتاب لهذا أحببت الحلقات

100نتائج وتحليل االستطالع  الفصل الرابع

 املتوسط املوزونالعاملاألهمية 

0.43وجود مجلة سنوية للحلقة تشارك فيها األسرة74

0.33مساهمة احللقة في حل بعض مشكالت األسرة يزيد من التفاعل بينهما 75

أن يقدم الطالب مشروعا سنويا يتناسب مع مرحلته العمرية كتصميم موقع 76
0.31أو بحث ظاهرة من ظواهر املجتمع ونحوه 

0.31أن تقدم برامج تدريبية مناسبة لألسرة 77

0.30وجود لقاء نصف سنوي ألسر الطالب في احللقة78

0.18زيارة احللقة حللقات أخرى من نفس املرحلة الدراسية 79

0.12إقامة حلقة خاصة باألسر يزيد من الترابط مع احللقة80

0.04-متابعة املعلم لطالبه خارج احللقة81
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تحليل نتائج الدراسة

مع  املعلم  تعامل  أهمية  ُيالحظ  معطيات  من  سبق  مما 
طالب احللقة؛ حيث إن خمسة عوامل من العوامل العشر 
األكثر أهمية متعلقة باملعلم، وتعامله مع الطالب، وقدرته 
باألخالق  ومعاملتهم  )األهمية1(،  معهم  احلوار  على 
القدوة  فيه متطلبات  تتحقق  وأن   ،)2 )األهمية  احلسنة 
 ،)7 )األهمية  طالبه  حتفيز  على  وقدرته   ،)3 )األهمية 
أمام  يضعنا  وهذا   .)8 )األهمية  تربويًا  مؤهاًل  يكون  وأن 
حقيقة كون الصفات واملؤهالت الشخصية للمعلم تلعب 
دورًا رئيسًا في جذب الطالب، مبا ال ميكن التعويض عنه 
باإلمكانات املادية أو اإلدارية املتنوعة؛ مما يلقي املزيد من 
بالدور  للقيام  التحفيظ  حلقات  معلمي  على  املسؤولية 
بتأهيل  للعناية  التحفيظ  جمعيات  وعلى  بهم،  املنوط 

وتدريب وتقييم املعلمني.

1

تعامله مع 
الطالب، وقدرته 

على احلوار

معاملتهم 
باألخالق 

احلسنة

تتحقق
 فيه متطلبات 

القدوة

قدرته 
على حتفيز 

طالبه

أن يكون 
مؤهاًل 
تربويًا

)األهمية ٢( )األهمية ٨()األهمية ٧()األهمية ٣()األهمية ١(

5

أهمية 
متعلقة 
باملعلم
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للعوامل املتعلقة باحللقة، خاصًة اإلدارية والتنظيمية منها، أهمية كبيرة؛ فقد أولى املستطَلعون أهمية كبيرة لوقت 
احللقة )األهمية 4(، ومناسبة مقدار احلفظ مع قدرات الطالب )األهمية ٦(، ومناسبة املكان لعدد الطالب )األهمية 

9(. وهنا تبرز أهمية أخذ مشورة الطالب في هذه األمور ومشاركتهم التفكير في القضايا اإلدارية والتنظيمية.

2

أولى املستطَلعون 
أهمية كبيرة 
لوقت احللقة

ومناسبة مقدار 
احلفظ مع 

قدرات الطالب

ومناسبة املكان 
لعدد الطالب

)األهمية 6( )األهمية ٩()األهمية ٤(
أهمية 
متعلقة 
باحللقة
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احللقة 3 من  لهدفه  الطالب  وعي  جاء:  حيث  آراؤهم؛  املستطلعة  لدى  نسبيًا  كبيرة  أهمية  احتلت  النفسية  العوامل 
)األهمية 5(، وإحساسه باالنتماء )األهمية 12(، والشعور باألمان في احللقة )األهمية 13(، وإحساس الطالب بذاته 
املعلمني تدعيم املشاعر واألحاسيس اإليجابية لدى الطالب، كالتذكير باألهداف  14(. وهذا يفرض على  )األهمية 
حلل  معه  والوقوف  الفريق،  وروح  باالنتماء  وإشعاره  اخلاصة،  أهدافه  وضع  في  الطالب  ومساعدة  للحلقة،  العامة 
مشاكله وتدعيم ثقته بنفسه، وبناء أواصر من الثقة واملصداقية املتبادلة بني املعلم والطالب، وتأسيس بيئة مبنية 

على الشفافية والعفوية واحملبة.

وعي الطالب 
لهدفه من 

احللقة

وإحساسه 
باالنتماء

)األهمية ١٢( )األهمية 5(
أهمية متعلقة 

بنفسية 
الطالب

والشعور باألمان 
في احللقة

وإحساس الطالب 
بذاته

)األهمية ١٤()األهمية ١٣(
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 ،)1٠ )األهمية  برامج احللقة  تنوع  كان:  املستطَلعني؛ حيث  لدى  نسبيًا  كبيرة  أولوية  برامج احللقة حازت  طبيعة 
ومناسبة البرامج الهتمامات الطالب )األهمية 11(، ووجود البرامج الترفيهية )األهمية 22(. ولعل من أنسب الطرق 
في وضع برامج احللقات هو إشراك الطالب في اقتراح البرامج واإلعداد لها وتنفيذها؛ مما يدعم الشعور باملسؤولية 

والرضى.

4

تنوع برامج 
احللقة

ومناسبة البرامج 
الهتمامات 

الطالب

ووجود البرامج 
الترفيهية

)األهمية ١١( )األهمية ٢٢()األهمية ١٠(
أهمية 

طبيعة برامج 
احللقة
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املسؤولية،  واستشعار  العمرية  باملرحلة  الطالب  بإشعار  املتعلقة  للعوامل  أهمية  أولوا  املستطَلعني  أن  املالحظ  من 
فنجد عوامل، مثل: مناسبة احللقة للطالب من الناحية العمرية )األهمية 15(، وإعطاء الطالب قدرًا من املسؤولية 
)األهمية 18(، وأن يتعامل القائمون على احللقة مع الطالب مبا يناسب عمره )األهمية 19(. وهنا يجب التنبيه على 
التعامل بشكل مختلف مع الطالب في مرحلة  املرحلة تفرض عليهم  بأن طبيعة  والعاملني على احللقات  املربني 
املراهقة عنها في املرحلة السابقة )مرحلة الطفولة(، وأن منح الطالب الثقة واملسؤولية والشعور باألهمية قد يكون 
سببًا كبيرًا في اإلصالح والتربية، وفي الوقت ذاته فإن غياب تلك املفاهيم عن املربي قد تفتح أبوابًا من الشرور؛ نتيجة 

بحث الطالب عن مصادر أخرى لتلبية تلك احلاجات النفسية.

5

مناسبة احللقة 
للطالب من 

الناحية العمرية

وإعطاء الطالب 
قدرًا من 
املسؤولية

يتعامل القائمون 
مع الطالب مبا 
يناسب عمره

)األهمية ١٨( )األهمية ١٩()األهمية ١5(
أهمية 
املرحلة 
العمرية
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احلوار واإلقناع له أولوية كبيرة نسبيًا لدى املستطلعة آراؤهم، فقدرة املعلم على احلوار مع الطالب )األهمية 1(، وقدرة 6
2٠(، وُتشير  1٦(، وأن ميتلك املعلم مهارات اإلقناع )األهمية  املعلم على اإلجابة على استفسارات الطالب )األهمية 
هذه النتيجة إلى أهمية انفتاح املعلم على الطالب، ومناقشتهم  باحلكمة واإلقناع، والبعد عن احلزم في تبني األفكار 

القابلة للنقاش.

فقدرة املعلم 
على احلوار مع 

الطالب

وقدرة املعلم 
على اإلجابة 

على استفسارات 
الطالب

وأن ميتلك املعلم 
مهارات اإلقناع

)األهمية ١6( )األهمية ٢٠()األهمية ١(
أهمية 
احلوار 
واإلقناع

قصة قصيرة:

بني  احلوار  نشر  فقد  مبعلمه،  متأثرًا  كثيرًا  يوسف  الطالب  تغير  لقد 
حوار(  في  )حوار  وسماها  مدرسته  في  جمعية  وأنشأ  ووالديه  إخوانه 
فكان  اإليجابي  احلوار  خصال  فيه  أحب  الذي  معلمه  من  بإشراف 
للجمعية صدى قوي ليزورهم مدير إدارة التعليم في حفل بهيج ليكرم 

هذا الطالب ووالده في قصة مؤثرة جدًا .. 

يرجع لتفصيلها في كتاب : )أرجوكم أنصتوا إلي صور ومواقف( .. 
للمؤلف فهد بن جزاء السلمي ص14  - من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
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كان العامل األقل أهمية لدى املستطلعة آراؤهم هو متابعة املعلم لطالبه خارج احللقة )األهمية 81(، وكان العامل 
الوحيد احلائز على رفض األغلبية، وذلك يدعم ما متت اإلشارة إليه من أن الطالب في هذه املراحل مييلون لطلب 
االستقاللية والتحرر من وصاية اآلخرين عليهم، وهذا ال يعني بحال من األحوال إهمالهم وترك احلبل على الغارب، 

إمنا تتم الرعاية والتوجيه باتزان وبدون إفراط وال تفريط.

7

متابعة املعلم 
لطالبه خارج 

احللقة

)األهمية ٨١(
أهمية 

املتابعة خارج 
احللقة
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احتلت العوامل املرتبطة باألسرة مراتب متأخرة نسبيًا بني العوامل األخرى )األهمية ٦2، ٦3، ٦4، ٦5، ٦7، ٦8، 71، 
72، 73، 74، 75، 77، 78، 8٠( ولعل ذلك يعبر عن الرغبة في االستقاللية لدى طالب هذه الفئة العمرية، والبعد عن 
وصاية أسرهم؛ مما يؤكد على ضرورة التعامل بحكمة فيما يتعلق باستقاللية الطالب أو ارتباطه بأسرته أو ولي أمره 

في مهام وشؤون احللقة.

8

متابعة األسرة 
لشؤون الطالب 
ورغبة الطالب 

في ذلك 

)األهمية 6٢، 6٣، 6٤، 65، 6٧، 6٨، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧5، ٧٧، ٧٨، ٨٠(
أهمية 

متعلقة 
باألسرة
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قال رسول اهلل ]:
»يقـــال لقـــارئ القـــرآن : 
ــا  ــرأ وارتـــق ورتـــل كمـ اقـ
كنـــت ترتـــل فـــي الدنيـــا 
عنـــد  منزلتـــك  فـــإن 
ــا«.  ــرأ بهـ ــة تقـ ــر آيـ آخـ

رواه الترمذي ٢٨٣٨





الفصل الخامس 

التوصيات
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التوصيات

ينبغي للقائمني على العملية التعليمية والتربوية في حلقات حتفيظ 
القرآن الكرمي عند مناقشة مشكالت حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
إشراك جميع األطراف قدَر اإلمكان كالطالب واألسر واملجتمع ككل، 

وعدم االكتفاء برأي العاملني واملعلمني فقط.

االطالع  من  الكرمي  القرآن  حتفيظ  حلقات  على  للقائمني  البد 
والتوسع في معرفة خصائص مرحلة املراهقة ومشكالتها، واألساليب 

املثلى للتعامل مع املراهقني.

الكرمي مسؤولية  القرآن  القائمة على حلقات حتفيظ  على اجلهات 
كبيرة في العناية باملعلمني وتطويرهم، من خالل الدورات التدريبية 
والورش العملية وما شابه ذلك، وفق منهجية علمية محكمة من قبل 

املختصني.

1

2

3

أهمية احلوار حيث حصل على أعلى صوت جلذب الطالب للحلقات 
امللك  مركز  مع  التواصل  وحلقاتها  التحفيظ  جمعيات  على  فلذا 
املعلمني  لتطوير  العالقة  ذات  واجلهات  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 

وتسجيلهم في الدورات اخلاصة باحلوار ونشر الكتب املعنية لهم.

4
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من أجل التطوير الشامل واملستمر حللقات حتفيظ القرآن الكرمي، 
املهتمني  على  ينبغي  اجلميع،  صالح  في  تصب  جناحات  ولتحقيق 
بأمر احللقات القرآنية مراعاة النظرة الشمولية في حتسني العملية 
التعليمية والتربوية، والسعي ألن يشمل التطوير كافة أركان احللقات 

املختلفة من طالب ومعلمني وأسر وحلقات ومناهج.

الدراسات املتعلقة باحللقات القرآنية عمومًا، والدراسات املتعلقة بتحفيز الطالب خصوصًا، هي مجاالت خصبة للمزيد 
من البحث والدراسات، ومن اجلدير بعموم الباحثني املهتمني باحللقات القرآنية واحملاضن التربوية تركيز مزيد من 

اجلهود في دراسات مشابهة ومكملة، وتناول احللقات القرآنية من زوايا أخرى مبا يعود على مرتاديها بالنفع والفائدة.

يجدر بالعاملني في حلقات حتفيظ القرآن الكرمي السعي إلى تبادل اخلبرات والتجارب الناجحة بينهم، من خالل 
ملتقيات حول أبرز التجارب الناجحة، والسعي في توثيق ونشر أبرز اخلبرات. 

6

7

5
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للدور  الطالبات  جذب  عوامل 
القرآنية النسائية.

منهجية  لوضع  املعلمني  دليل 
حلفظ القرآن الكرمي.

أثر احللقات القرآنية على شخصية الطالب.

في  جناحًا  األكثر  املؤسسية  التجارب 
حتفيظ القرآن الكرمي.

جتاه  واألسر  األمور  أولياء  اجتاهات 
انضمام األبناء للحلقات القرآنية.

1

3

5

2

4

ومما يقترح من مواضيع ما يلي:
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القرآن 
منهج حياة





الفصل السادس 

الحوار ومكوناته 
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بعض مكونات  ) الحوار  (

من  املادة  هذه  إعداد  مت  وقد 
امللك  مركز  مع  التواصل  خالل 
الوطني  للحوار  عبدالعزيز 
والذي يعتبر مرجع لهذه األداة 
التي نحن بصدد احلديث عنها.

نظرًا ألن احلوار بلغ أعلى أهمية 
في االستبانة فقد وضعنا فصاًل 

هامًا لهذه األداة.

مقدمة : 
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 من احمُلاورة؛ وهي امُلراجعة في الكالم ، و كلمة احلوار ال تخرج عن املخاطبة واملجاوبة 
واملراجعة التي تقتضي وجود أكثر من طريق يتبادلون احلديث فيه )1( .

حديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة، الهدف منها الوصول إلى احلقيقة بعيدًا عن 
إقناعية وال يشترط فيها احلصول على  والتعصب، بل يجري بطريقة علمية  اخلصومة 

نتائج فورية )2(.

 ١- احلوار :

 ٢- احلوار :

المراد بالحوار :

)1(  عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك أ. د.محمد بن عبدالعزيز املبارك ص 18 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
)2(  احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية خالد بن حمد املغامسي . رسالة ماجستير ص22 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار .

صورة من برنامج حوار احلضارات - ملركز امللك 
عبدالعزيز للحوار الوطني
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الكالم  تداول  يتم  شخصني  بني  احلديث  هو 
بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر أحدهما 

دون اآلخر )1(.

إيجاد حلٍّ وسط 
ُيرضي األطراف .

الغاية من احلوار إقامُة احلجة، ودفُع الشبهة والفاسد من القول والرأي . فهو تعاون من امُلتناظرين على معرفة احلقيقة 
وّصل إليها، ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها، والسير بطرق االستدالل الصحيح للوصول إلى احلق . يقول  والتَّ

، وإفادِة العاِلم األذكى العلَم ملن دونه، وتنبيِه األغفَل األضعَف (  )3(. احلافظ الذهبي : ) إمنا وضعت املناظرة لكشف احلقِّ

االستقصاء  أجل  من  والتنقيب،  البحث 
والتصورات  الّرؤى  تنويع  في  واالستقراء 
أفضل  نتائج  إلى  الوصول  أجل  من  املتاحة، 

وأْمَكَن، ولو في حوارات تالية )4(.

التعّرف على وجهات نظر الطرف 
هدف  وهو  األخرى،  األطراف  أو 

متهيدي هام .

املقّدمات  من  ة  اجلدليَّ والقياسات  املنطقية  الطرق 
مات، مما هو مبسوط في كتب املنطق وعلم الكالم  وامُلسلَّ

وآداب البحث واملناظرة وأصول الفقه )2(.

الهدف والغاية من الحوار :

)1(  احلوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات د.أسماء بنت راشد الرويشد.ص14 من 
إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار .

)2(  تعريفات اجلرجاني : مادة ) جدل ( . واملصباح املنير مادتي : حور وجدل .
)3( شرح املواهب للزرقاني  5 / 39٠ .

)4( أصول احلوار وآدابه في اإلسالم د. صالح بن حميد .

وقد يكون من الوسائل في ذلك:ويراد باحلوار: 

هذه هي الغاية األصلية، وهي 
ت غايات وأهداف  نة، وَثمَّ ة بيِّ جليَّ
دة لهذا الغاية منها :  فرعية أو مُمهِّ
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القرآن معجزة 
اإلسالم 

تعهد اهلل 
عزوجل 
بحفظه
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أصول الحوار :

األصل األول : سلوك الطرق العلمية والتزامها، ومن هذه الطرق : 

امُلثِبتة  األدلة  تقدمي 
حة للدعوى. أو املرجِّ

وفي هذين الطريقني جاءت القاعدة احلوارية املشهورة :

عّيًا فالدليل (. )إن كنت ناقاًل فالصحة، وإن كنت مدَّ

النقل  تقدمي  صحة 
في األمور املنقولة . 

وفي التنزيل جاء قوله سبحانه: }ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي{ وفي أكثر من سورة : 

البقرة: ١١١، والنمل 6٤ .} ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبِلي { )االنبياء:٢٤(. 

ْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي { )آل عمران:٩٣( . }ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّ

1
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سالمة كالِم املناظر ودليله من التناقض؛ فاملتناقض ساقط بداهة:

أال يكون الدليل هو عني الدعوى:

األصل الثاني :

األصل الثالث :

ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض أهل التفسير من : 

وهو وصف قاله الكفار - لكثير من األنبياء مبا فيهم كفار اجلاهلية - لنبينا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم . وهذان الوصفان السحر واجلنون ال يجتمعان، 
معه  عقل  فال  املجنون  أما  والذكاء،  والفطنة  العقل  الساحر  في  الشأن  ألن 

البته، وهذا منهم تهافت وتناقض بنّي .

وهو تناقض؛ فالسحر ال يكون مستمرًا، واملستمر 
ال يكون سحرًا .

2

3

1

2

عليه  ملوسى  فرعون  وصف 
أَْو  َساِحٌر   {  : بقوله  السالم 

َمْجُنوٌن {  سورة  )الذريات:39( .

وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  آليات  قريش  كفار  نعت 
بأنها سحر مستمر، كما في قوله تعالى : } َوِإْن َيَرْوا آَيًة 

ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ { سورة )القمر:2( .

ولكنه  دلياًل،  يكن  لم  كذلك  كان  إذا  ألنه 
إعادة للدعوى بألفاظ وصيغ أخرى. وعند 
تزويق  في  البراعة  من  احمُلاورين  بعض 
ُيورد  بأنه  يوهم  ما  وزخرفتها  األلفاظ 
للدعوى  إعادة  أنه  احلال  وواقع   . دلياًل 
بلفظ ُمغاير، وهذا حتايل إلطالة النقاش 

من غير فائدة .
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عقلية  أنها  مرجعها؛  يكون  قد  والثوابت  مات  امُلَسلَّ وهذه 
بحتة  ال تقبل النقاش عند العقالء املتجردين؛ كُحْسِن 

الصدق، وُقبِح الكذب، وُشكر احمُلسن، ومعاقبة امُلذنب.

دينية ال  مات  ُمَسلَّ تكون  أو 
املعتنقون  عليها  يختلف 

لهذه الديانة أو تلك.

مة :   االتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا ُمَسلَّ

التجّرد، وقصد احلق، والبعد عن التعصب، وااللتزام بآداب احلوار: 

األصل الرابع :

األصل اخلامس :

4

5

مات، واالنطالق منها يتحدد ُمريد احلق ممن ال يريد إال املراء واجلدل والسفسطة. وبالوقوف عند الثوابت وامُلَسلَّ

بصفات  صافه  واتَّ ته،  وعبوديَّ اهلل  بربوبية  اإلميان  اإلسالم  ففي 
عليه  اهلل  صلى  محمد  ونبوة  النقص،  صفات  عن  وتنزيهه  الكمال، 
الربا،  أنزل اهلل، وحرمة  الكرمي كالم اهلل، واحلكم مبا  والقرآن  وسلم، 
وإثباتها  املسلمني،  لدى  بها  مقطوع  قضايا  هذه  كل  والزنا؛   واخلمر، 
شرعًا أمر مفروغ منه إال سبيل التبيني واإليضاح واإلقناع فحني جاء 
 : وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  له  قال  الزنا  في  يستأذن  الشاب  ذلك 
عليه  اهلل  صلى  النبي  له  دعا  ثم  ألختك..(  أترضاه  ألمك،  )أترضاه 

وسلم فرجع وقد ذهب ما في قلبه نحو هذا األمر .

ال  إلى طريق مستقيم  احلوار  يقود  الذي  وهو  االلتزام؛  على  واحلرص  إليه،  للوصول  والسعي  احلق،  إتباع  إن 
، باحٌث عن  عوج فيه  وال التواء، أو هوى اجلمهور، أو األْتباع .. والعاقل - فضاًل عن املسلم - الصادق طالٌب حقٍّ

احلقيقة، ينشد الصواب ويتجنب اخلطأ.



كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات

الحوار ومكوناته  الفصل السادس125

وعالمات؛  شروط  له  ولكن  الّدين،  من  احلق  طلب  على  التعاون   (  : حامد  أبو  الغزالّي  يقول 

منها أن يكون في طلب احلق كناشد ضاّلة، ال يفرق بني أن تظهر الضاّلة على يده أو على يد 

فه اخلطأ وأظهره له ( ..)1(. معاونه. ويرى رفيقه معينًا ال خصمًا . ويشكره إذا عرَّ

)1( اإلحياء ج1.
)2( الفقيه واملتفقه 2/ 49.

)3( اإلحياء ج1.

ومن مقوالت اإلمام الشافعي احملفوظة : ) ما كلمت أحدًا قّط إال أحببت أن ُيوّفق وُيسّدد وُيعان، ويكون 

مت أحًدا قط إال ولم أبال بنيَّ اهلل احلق على لساني أو لسانه ( )2(. عليه رعاية من اهلل وحفظ وما كلَّ

واملقصود من كل ذلك أن يكون احلوار بريئًا من التعّصب خالصًا لطلب احلق، خاليًا من العنف واالنفعال، 
فرة، وُيوغر  بعيدًا عن املشاحنات األنانية واملغالطات البيانّية، مما يفسد القلوب، ويهيج النفوس، وُيولد النَّ

الصدور، وينتهي إلى القطيعة.

التعّصب  ُيبالغون في  السوء، فإنهم  آفات علماء  التعّصب من  إن   (
للحّق، وينظرون إلى املخالفني بعني االزدراء واالستحقار، فتنبعث 
على  بواعثهم  وتتوفر  واملعاملة،  واملقابلة  باملكافأة  الدعوى  منهم 
طلب ُنصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك مبا ُنسبوا إليه. 
في  ال  اخللوة،  في  والنصح  والرحمة  اللطف  جانب  من  جاؤوا  ولو 
ال  اجلاه  كان  مّلا  ولكن  فيه،  ألجنحوا  والتحقير  التعصب  معرض 
واللعن  التعّصب  مثُل  األْتباع  يستميل  وال  باالستتباع،  إال  يقوم 

والّتهم للخصوم، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم ( )3(.

وفي ذّم التعصب ولو كان للحق، يقول الغزالي : 
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أهلية احملاور:  األصل السادس : 6
إذا كان من احلق أال مينع صاحب احلق عن حقه، فمن احلق أال يعطى هذا احلق ملن ال يستحقه، كما أن من 

احلكمة والعقل واألدب في الرجل أال يعترض على ما ليس له أهاًل، وال يدخل فيما ليس هو فيه كفؤًا .

إذن، فليس كل أحد مؤهاًل للدخول في حوار صحي صحيح يؤتي ثمارًا يانعة ونتائج طيبة .

من 
اخلطأ

يتصدى للدفاع عن احلق من كان على الباطل . 

يتصدى للدفاع عن احلق من ال يعرف احلق . 

يتصدى للدفاع عن احلق من ال يجيد الدفاع عن احلق .

يتصدى للدفاع عن احلق من ال يدرك مسالك الباطل .

أن

أن

أن

أن

والذي يجمع لك كل ذلك : ) العلم (؛ فال بد من التأهيل 

العلمي للُمحاور، ويقصد بذلك التأهيل العلمي املختص .

إن اجلاهل بالشيء ليس كفؤًا للعالم به، ومن ال يعلم ال يجوز 

عليه  إبراهيم  احلقيقة  هذه  قرر  وقد  يعلم،  من  يجادل  أن 

ي َقْد َجاَءِني  ته ألبيه حني قال :} َيا َأَبِت ِإنِّ السالم في محاجَّ

سورة  َسِوّيًا{  ِصَراطًا  َأْهِدَك  ِبْعِني  َفاتَّ َيْأِتَك  َلْم  َما  اْلِعْلِم  ِمَن 

)مرمي:٤٣(.
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فاملستحسن من غير املختص؛ أن يسأل ويستفسر، ويفكر ويتعلم ويتتلمذ ويقف موقف موسى مع العبد الصالح .

وكثير من احلوارات غير املنتجة مرّدها إلى عدم التكافؤ بني املتحاورين، ولقد قال الشافعي رحمه 

اهلل : ) ما جادلت عاملًا إال وغلبته، وما جادلني جاهل إال غلبني ! ( . وهذا التهكم من الشافعي رحمه 

اهلل يشير إلى اجلدال العقيم؛ الذي يجري بني غير املتكافئني .

ئه وُيَغلِّطه . وإن من البالء؛ أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص؛ فُيَخطِّ

وإن حق من ال يعلم أن يسأل ويتفهم، ال أن يعترض ويجادل بغير علم، وقد قال موسى عليه السالم للعبد الصالح : 

ْمَت ُرْشدًا { سورة )الكهف:66( . ا ُعلِّ َمِن مِمَّ ِبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلِّ } َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ
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تها:  قطعية النتائج ونسبيَّ األصل السابع : 7
من املهم في هذا األصل إدراك أن الرأي الفكري نسبّي الداللة 

هم  اخلطأ  عليهم  يجوز  ال  والذي  اخلطأ،  أو  الصواب  على 

األنبياء عليهم السالم فيما يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى . 

تيمية  ابن  يقول  ذلك  تقرير  وفي 

كل  يعذر  بعضهم  وكان   (  : اهلل  رحمه 

االجتهادية،  املسائل  في  خالفه  من 

وال يكلفه أن يوافقه فهمه ( ا هـ   )1( .

رأيي   ( املشهورة  املقولة  حتت  فيندرج  ذلك  عدا  وما 

يحتمل  خطأ  اآلخر  ورأي  اخلطأ،  يحتمل  صواب 

الصواب ( .

فليس من شروط احلوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفني إلى قول الطرف اآلخر . فإن حتقق هذا واتفقنا 

على رأي واحد فنعم املقصود، وهو منتهى الغاية . وإن لم يكن فاحلوار ناجح . إذا توصل املتحاوران بقناعة 

إلى قبول كٍل من منهجيهما؛ يسوغ لكل واحد منهما التمسك به ما دام أنه في دائرة اخلالف السائغ . وما 

تقدم من حديث عن غاية احلوار يزيد هذا األصل إيضاحًا .

وبناء عليه..

)1(  املغني البن قدامة .

ولكن يكون احلوار فاشاًل إذا انتهى 

إلى نزاع وقطيعة، وتدابر ومكايدة 

وجتهيل وتخطئة .
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الرضــا والقبــول بالنتائــج التــي يتوصــل إليهــا املتحــاورون، وااللتــزام اجلــاّد بهــا، ومبــا 
يترتــب عليهــا :

األصل الثامن : 8

يقول ابن عقيل : )وليقبل كل واحد منهما من صاحبه 

احلق  إدراك  على  وأعون  لقدره،  أنبل  فإنه  احلجة؛ 

وسلوك سبيل الصدق( . 

)1( علم اجلدل ص14.
)2( أصول احلوار وآدابه في اإلسالم ملعالي الشيخ د.صالح بن حميد.

وإذا لم يتحقق هذا األصل كانت املناظرة ضربًا  

من العبث الذي يتنزه عنه العقالء .

قال الشافعي رضي اهلل 
عنه: ما ناظرت أحدًا فقبل 
ة إال عظم في  مني احلجَّ

ها إال سقط  عيني، وال ردَّ
في عيني  )1( )2(.
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آداب الحوار: 

التزام القول احلسن، وجتنب منهج التحدي واإلفحام :  1

إن من أهم ما يتوجه إليه احمُلاور في حوار التزام احُلسنى في القول واملجادلة، ففي محكم التنزيل : 

ِتي ِهَي َأْحَسن { سورة )االسراء :5٣( .  >  } َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَّ

ِتي ِهَي َأْحَسن {  سورة )النحل: ١٢5(. >  } َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ

اِس ُحْسنًا{ سورة )البقرة :٨٣( .  >  } َوُقوُلوا ِللنَّ

الطعن  أسلوب  عن  بنفسه  ينأى  أن  احلق،  طالب  اللبيب  العاقل  فحق 

والتجريح والهزء والسخرية، وألوان االحتقار واإلثارة واالستفزاز .

االنصراف عن التعنيف في الرّد على أهل الباطل، حيث قال اهلل لنبيه: 

َيْوَم  َبْيَنُكْم  َيْحُكُم   ُ َتْعَمُلوَن( )6٨( اهللَّ ا  مِبَ َأْعَلُم   ُ َفُقِل اهللَّ َوِإْن َجاَدُلوَك   {

اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن { سورة )احلج : 6٨-6٩ (. 

ومن لطائف التوجيهات اإللهية لنبينا محمد ] في هذا الباب:

اُكْم َلَعَلى ُهدًى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبنٍي { )سورة سـبأ:٢٤( . .  ا َأْو ِإيَّ وقوله : } َوِإنَّ
مع أن بطالنهم ظاهر، وحجتهم داحضة .
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ومن لطائف التوجيهات اإللهية لنبينا محمد ] في هذا الباب:

جتنب أسلوب التحدي والتعسف في احلديث، 

كانت  ولو  اإلحراج،  في  اخلصم  إيقاع  وتعمد 

كسب  فإن   .. دامغًا  والدليل  بينه  احلجة 

القلوب مقدم على كسب املواقف. وقد ُتْفِحم 

اخلصم ولكنك ال تقنعه، وقد ُتْسِكته بحجة 

وأسلوب  وإذعانه،  تسليمه  تكسب  ال  ولكنك 

القناعة  ُوِجَدت  ولو  التسليم،  مينع  التحدي 

واستالل  القلوب  على  واحلرص   . العقلية 

من  العاقل  املنصف  عند  وأولى  أهم  السخائم 

استكثار األعداء واستكفاء اإلناء . 

ويلحق بهذا األصل :

د إال غيظًا وحقدًا وَحَنقًا . ومن  وإنك لتعلم أن إغالظ القول، ورفع الصوت، وانتفاخ األوداج، ال يولِّ

أجل هذا فليحرص احملاور؛ أال يرفع صوته أكثر من احلاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير، ورفع 

الصوت ال يقّوي حجة وال يجلب دلياًل وال يقيم برهانًا؛ بل إن صاحب الصوت العالي لم َيْعُل صوته 

 . - إال لضعف حجته وقلة بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل  الغالب  - في 

وهدوء الصوت عنوان العقل واالتزان، والفكر املنظم والنقد املوضوعي، والثقة الواثقة .
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لينسجم  األسلوب،  ونوع  املقام  استدعاء  حسب  صوته  نبرات  من  التغيير  إلى  يحتاج  قد  اإلنسان  أن  على 

امللل  . مما يدفع  أو غير ذلك  أو تعجبيًا،  إنكاريًا  أو  أو تقريريًا  استفهاميًا كان،  املقام واألسلوب،  الصوت مع 

والسآمة، وُيعني على إيصال الفكرة، ويجدد التنبيه لدى املشاركني واملتابعني .

ففي حاالت الظلم والبغي والتجاوز، قد ُيسمح بالهجوم احلاّد املركز على اخلصم وإحراجه، وتسفيه رأيه؛ 

ألنه ميثل الباطل، وَحَسٌن أن يرى الناس الباطل مهزومًا مدحورًا .

على أن هناك بعض احلاالت االستثنائية التي يسوغ فيها اللجوء إلى اإلفحام وإسكات الطرف اآلخر؛ وذلك فيما 

نة، وفي مثل هذا جاءت اآلية الكرمية :  إذا استطال وجتاوز احلد، وطغى وظلم وعادى احلق، وكابر مكابرة بيِّ

ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  { سورة )العنكبوت: ٤6(. . ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّ >   } َوال جُتَ

ْهَر ِبالّسوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلم { سورة  )النساء: من اآلية ١٤٨( . . ُ اجْلَ >    } ال ُيِحّب اهللَّ

العبد  من  ينبغي  ما  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  األدب،  من  الفقرة  هذه  مغادرة  وقبل 

رأيي،  وقلُت، وفي  : فعلُت  أو جمعًا؛ فال يقول  أفرادًا  املتكلم  من استخدام ضمير 

وَدَرْسنا، وفي جتربتنا؛ فهذا ثقيل في نفوس املتابعني، وهو عنوان على اإلعجاب 

املتعالم  من  تشمئز  والناس  القصد،  وحسن  اإلخالص  على  يؤثر  وقد  بالنفس، 

وتدل  للدارس،  يبدوا   : فيقول  الغيبة  بضمير  يبدلها  أن  الالئق  ومن  املتعالي، 

جتارب العاملني، ويقول املختصون، وفي رأي أهل الشأن، ونحو ذلك .
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القرآن طريق إلى اجلنة
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وأخيرا فمن غاية األدب واللباقة في القول وإدارة احلوار أال َيْفَتِرَض في صاحبه الذكاء املفرط، فيكلمه 

بعبارات مختزلة، وإشارات بعيدة، ومن ثم فال يفهم . كما ال يفترض فيه الغباء والسذاجة، أو اجلهل 

املطبق؛ فيبالغ في شرح ماال يحتاج إلى شرح وتبسيط ماال يحتاج إلى بسط .

وال شك أن الناس بني ذلك درجات في عقولهم وفهومهم، فهذا عقله متسع بنفس 

وآخر  التضييق،  جانب  في  األحوط  إلى  مييل  وآخر  الَعَطْن،  ضيق  وهذا  َرْحبة، 

مييل إلى التوسيع، وهذه العقليات واملدارك تؤثر في فهم ما يقال . فذو العقل 

السطور،  بني  وما  املتكلم  ومراد  وفحواه  النص  حرفية  ويفهم  يستوعب  اللّماح 

وآخر دون ذلك مبسافات . 

وهلل احلكمة البالغة 
في اختالف الناس 
في مخاطباتهم  

وفهومهم .
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االلتزام بوقت محدد في الكالم : 2

ينبغي أن يستقر في ذهن احمُلاور أال يستأثر بالكالم، ويستطيل في احلديث، ويسترسل مبا يخرج به 

عن حدود اللباقة واألدب والذوق الرفيع .

يقول ابن عقيل في كتابه فن اجلدل : ) وليتناوبا الكالم مناوبة ال مناهبة، بحيث ينصت املعترض 

للُمسَتِدّل حتى يفرغ من تقريره للدليل، ثم امُلستِدّل للمعترض حتى ُيقرر اعتراضه، وال يقطع أحد 

منها على اآلخر كالمه وإن فهم مقصوده من بعضه ( .

وقال : ) وبعض الناس يفعل هذا تنبيهًا للحاضرين على فطنته وذكائه وليس 

في ذلك فضيلة إذ املعاني بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل على بعض، وليس 

ذلك علم غيب، أو زجرًا صادقًا، أو استخراج ضمير حتى يفتخر به (  )1(.

تقبل  قد  واملنتزهات  املعسكرات  في  واللقاءات  والندوات 

اإلطالة أكثر من غيرها، لتهيؤ املستمعني . وقد يختلف 

ظرف املسجد عن اجلامعة أو دور التعليم األخرى . 

ظرف  من  يختلف  احلديث  في  واالعتدال  والطول 

واملؤمترات  فالندوات  حال،  إلى  حال  ومن  ظرف  إلى 

اجللسة  رئيس  قبل  من  الكالم  فرص  فيها  د  حُتدَّ

ومدير الندوة، فينبغي االلتزام بذلك .

)1(  علم اجلدل ص 13.
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إذا  منها  واحدًا  أن  يبدوا  والذي 

استقر في نفوس السامعني كاٍف 

مللهم،  صرفهم،وصدودهم،  في 

ثهم . واستثقالهم حملدِّ

إعجاب املرء بنفسه . 

حّب الشهرة والثناء .

ظّن املتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس .

ة املباالة بالناس في علمهم ووقتهم وظرفهم .  ِقلَّ

ومن املفيد 
أن تعلم؛ أن أغلب أسباب 

اإلطالة في الكالم 
ومقاطعة أحاديث الرجال 

يرجع إلى ما يلي : 

على  القدرة  من  حّدًا  للسامع  بأن  خبير  وأنت 

التركيز واملتابعة إذا جتاوزها أصابه امللل، وانتابه 

الّشرود الّذهني . ويذكر بعضهم أن هذا احلد ال 

يتجاوز خمس عشرة دقيقة .

ُينهي حديثه والناس متشوفة  أن  ومن اخلير للمتحدث 

للمتابعة، مستمتعة بالفائدة . هذا خير له من أن تنتظر 

الناس انتهاءه وقفل حديثه، فاهلل املستعان . 
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حسن االستماع وأدب اإلنصات وجتنب املقاطعة : 3

كما يطلب االلتزام بوقت محدد في الكالم، وجتنب اإلطالة قدر اإلمكان، فيطلب ُحسن االستماع، واللباقة 

ك في التفكير فيما ستقوله، وال ُتلقي  في اإلصغاء، وعدم قطع حديث احمُلاور . وإّن من اخلطأ أن حتصر همَّ

بااًل حمُلدثك وُمحاورك.

اخلالف  نقاط  وحتديد  اآلراء،  اللتقاء  األساسية  القاعدة  يتيح  د  اجليِّ السماع  إن 

النفوس،  وراحة  الرجال  واحترام  القلوب،  فتح  إلى  يقود  االستماع  حسن   . وأسبابه 

تسلم فيه األعصاب من التوتر والتشنج، كما ُيْشِعُر بجّدية احمُلاور، وتقدير امُلخالف، 

وأهمية احلوار . ومن ثم يتوجه اجلميع إلى حتصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة .

) يا بنّي إذا جالست العلماء؛ فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعًلم ُحْسَن االستماع 

كما تتعلم حسن الكالم، وال تقطع على أحد حديثًا - وإن طال - حتى مُيسك ( .

ْم ُحسن االستماع كما تتعلم حسن الكالم؛ ومن حسن االستماع : إمهال املتكلم حتى ينقضي   ) َتعلَّ

حديثه . وقلة التلفت إلى اجلواب . واإلقبال بالوجه . والنظر إلى املتكلم . والوعي ملا يقول ( .

       وقد قال احلسن بن علي البنه، رضي اهلل عنهم أجمعني :

      ويقول ابن املقفع :

سماع  من  د  اجليِّ احلوار  في  بّد  ال 

د؛ واحلوار بال ُحْسن استماع هو  جيِّ

) حوار ُطْرشان ( كما تقول العامة، 

كل من طرفيه منعزل عن اآلخر .
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تقدير اخلصم واحترامه : 4

ينبغي في مجلس احلوار التأكيد على االحترام املتبادل من األطراف، وإعطاء كل ذي حق حقه، واالعتراف 

مبنزلته ومقامه، فيخاطب بالعبارات الالئقة، واأللقاب املستحقة، واألساليب املهذبة .

إن تبادل االحترام يقود إلى قبول 

احلق، والبعد عن الهوى، واالنتصار 

الرجال  انتقاص  أما   . للنفس 

وجتهيلها فأمر َمعيب ُمحّرم .

وما قيل من ضرورة التقدير واالحترام، ال ينافي النصح، 

 . الوقورة  وطرقه  الرفيعة  بأساليبه  األخطاء  وتصحيح 

فالتقدير واالحترام غير امَلَلِق الرخيص، والنفاق املرذول، 

واملدح الكاذب، واإلقرار على الباطل .

ومما يتعلق بهذه اخلصلة األدبية أن يتوجه 

النظر وينصرف الفكر إلى القضية املطروحة 

والنقد  والتحليل  بالبحث  تناولها  ليتم 

أو  صاحبها  عن  بعيدًا  قص  والنَّ واإلثبات 

إلى  احلوار  يتحول  ال  حتى  ذلك  كل  قائلها، 

والتجريح  الطعن  طابعها  كالمية؛  مبارزة 

واألفكار  القضايا  مناقشة  عن  والعدول 

واألشخاص،  التصرفات،  مناقشات  إلى 

والشهادات، واملؤهالت والسير الذاتية . 
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حصر املناظرات في مكان محدود :  5

واجلدل  احمُلاورات  أن  العلم  أهل  يذكر 

محدودة  خلوات  في  يكون  أن  ينبغي 

للفكر  أجمع  وذلك   : قالوا  احلضور؛ 

وأسلم  الذهن،  لصفاء  وأقرب  والفهم، 

اجلمع  حضور  في  وإن  القصد،  حلسن 

الرياء،  دواعي  يحرك  ما  الغفير 

واحلرص على الغلبة باحلق أو بالباطل . 

ش  قالوا : ألن األجواء اجلماهيرية واملجتمعات املتكاثرة ُتغطي احلق، وُتشوِّ

الفكر، واجلماهير في الغالب فئات غير مختصة؛ فهي أقرب إلى الغوغائية 

والتقليد األعمى، َفَيْلَتبُس احلق .

ومما استدل به على ذلك قوله تعالى:} ُقْل 

َمْثَنى   ِ هلِلَّ َتُقوُموا  َأْن  ِبَواِحَدٍة  َأِعُظُكْم  ا  َ ِإمنَّ

ُروا { سورة )سبأ:٤6(  . َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

أما حينما يكون احلديث مثنى وفرادى وأعدادًا متقاربة يكون أدعى إلى استجماع الفكر والرأي، كما 

أنه أقرب إلى أن يرجع املخطئ إلى احلق، ويتنازل عما هو فيه من الباطل أو املشتبه .

بخالف احلال أمام الناس؛ فقد يعّز عليه التسليم واالعتراف باخلطأ 
ديه أو ُمخالفيه . أما ُمؤيِّ
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صلى  محمد  نبينا  ه  ُوجِّ ولهذا 

أن  اآلية  هذه  في  وسلم  عليه  اهلل 

اتهامهم  ألن  بهذا؛  قومه  يخاطب 

كما  غوغائية،  اتهامات  كانت  له 

مع  املستكبرين  املأل  حال  هي 

األنبياء السابقني . 

ومما يوضح ذلك ما ذكرته كتب السير أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام، واألخنس 

بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم، وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسًا يستمع فيه، وكٌل ال يعلم 

جمعتهم  إذا  حتى  تفرقوا،  الفجر  طلع  إذا  حتى  له،  يستمعون  فباتوا  صاحبه،  مبكان 

في  ألوقعتم  سفهائكم  بعض  رآكم  فلو  تعودوا،  ال  لبعض  بعضهم  تالوموا؛وقال  الطريق 

نفسه شيئًا، ثم انصرفوا . 

الفجر  طلع  إذا  حتى  له،  يستمعون  فباتوا  مجلسه،  إلى  منهم  رجل  كل  عاد  الثانية،  الليلة  كانت  إذا  حتى 

الليلة  إذا كانت  . حتى  انصرفوا  أول مرة، ثم  الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال  تفرقوا، فجمعتهم 

الثالثة أخذ كل رجل مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال 

بعضهم لبعض : ال نبرح حتى نتعاهد ال نعود . فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . فلما أصبح األخنس بن 

شريق أخذ عصاه ثم خرج، حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك 

فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبه، واهلل لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ُيراد بها، وسمعت أشياء 

ما عرفت معناها وال ما ُيراد بها . قال األخنس : وأنا والذي َحَلْفَت به ! . قال : ثم خرج من عنده حتى أتى 

أبا جهل، فدخل عليه بيته فقال : يا أبا احلكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ! تنازعنا 

نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا جتاثينا على 

الّرَكب وكّنا كفرسّي رهان، قالوا مّنا نبي يأتيه الوحي من السماء ! فمتى ُندرك هذا ؟! واهلل ال نؤمن به وال 

نصدقه . قال : فقام عنه األخنس وتركه . 
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اإلخالص :  6

ضها  ن نفسه، وُيروِّ مة ملا ذكر من أصل التجرد في طلب احلق، فعلى احمُلاور أن يوطِّ هذه اخلصلة من األدب متمِّ

على اإلخالص هلل في كل ما يأتي وما يذر في ميدان احلوار وحلبته . 

ومن أجلى املظاهر في ذلك : أن يدفع عن نفسه حب الظهور والتمّيز على األقران، وإظهار البراعة 

وعمق الثقافة، والتعالي على النظراء واألنداد . إن َقْصَد انتزاع اإلعجاب والثناء واستجالب املديح، 

ُمفسد لألمر صارف عن الغاية .

هذا  من  ُترجى  ظاهرة  مصلحة  ت  ثمَّ هل 

النقاش وهذه املشاركة . ؟

الشهوة  أو اشباع  الشهوة  هل يقصد حتقيق 

في احلديث واملشاركة . ؟

وسوف يكون فحص النفس دقيقًا وناجحًا لو أن احمُلاور توجه لنفسه بهذه األسئلة : 

ى أن يتمخض هذا احلوار واجلدل  وهل يتوخَّ

عن نزاع وفتنة، وفتح أبواب من هذه األلوان 

ا أن تسّد .؟ حقهَّ
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الصادق  والنصح  الدقيق  التحسس  ومن 

النفسية  التلبيسات  بعض  يحذر  أن  للنفس 

أنها  النفوس  بعض  تتوهم  فقد  والشيطانية 

تقصد إحقاق احلق، وواقع دخيلتها أنها تقف 

مواقف إنتصاِر ذاٍت وهوى .

إذا  واالرتياح  الرضا  على  النفس  توطني  والتجرد  االخالص  باب  في  ويدخل   

اآلراء  أن  يستيقن  أن  ذلك  على  ويعينه  ورأيه،  اآلخر  لسان  على  احلق  ظهر 

واألفكار ومسالك احلق ليست ملكًا لواحد أو طائفة، والصواب ليس حكرًا على 

واحد بعينه . فهّم املخلص ومهمته أن ينتشر احلق في كل مكان، ومن أّي مكان، 

ومن أّي وعاء، وعلى أّي فم .

ومن اجلميل، وغاية النبل، والصدق الصادق مع النفس، وقوة اإلرادة، وعمق 

اإلخالص؛ أن ُتوِقَف احلوار إذا وجْدت نفسك قد تغير مسارها ودخلْت في 

مسارب اللجج واخلصام، ومدخوالت النوايا )1( .

)1( أصول احلوار وآدابه في اإلسالم ملعالي الشيخ د.صالح بن حميد.

إن من اخلطأ البنيِّ في هذا 
الباب أن تظن أّن احلق 

ال يغار عليه إال أنت، وال 
يحبه إال أنت، وال يدافع 

عنه إال أنت، وال يتبناه إال 
أنت، وال يخلص له إال أنت .
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آداب الحوار النفسية :

ا، فينبغي مراعاة  هناك آداب تتعلق بنفسية احملاور وشخصه، وهناك ظروف نفسية قد تطرأ على احلوار فتؤثر فيه تأثيًرا سلبّيً

ذلك حتى يحقق احلوار غاياته ويؤتي ثمراته. 

وأهم هذه اآلداب النفسية: 

تهيئة اجلو املناسب للحوار: 1
فال بد من االبتعاد عن األجواء اجلماعية 

مثل  في  يضيع  قد  احلق  ألن  والغوغائية، 

املكان  اختيار  ينبغي  كما  األجواء.  هذه 

الهادئ وإتاحة الزمن الكافي للحوار. 

كما ينبغي مراعاة الظرف النفسي واالجتماعي للطرف اآلخر، فال 

يصلح أبًدا أن يتم احلوار مع شخص يعاني من اإلرهاق اجلسدي أو 

النفسي، ألن هذه األمور ستؤثر في احلوار. 

من وسائل تهيئة اجلو املناسب للحوار

التعارف بني الطرفني.

    ٣ - التقدمي للحوار بكلمات مناسبة ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف اآلخر)1(.

طرح أسئلة في غير موضوع احلوار لتهيئة 

نفسية الطرف اآلخر. 

1

3

2

)1( احلوار: آدابه وضوابطه، للزمزمي، ص 117 - 13٠.
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اإلخالص وصدق النية  2
ال بد من توفر اإلخالص هلل وحسن النية وسالمة القصد في احلوار واملناظرة، وأن يبتعد املناظر عن قصد الرياء 

والسمعة، والظهور على اخلصم والتفوق على اآلخرين، واالنتصار للنفس، وانتزاع اإلعجاب والثناء. 

لسان  على  الصواب  ظهر  إذا  احملاور  يفرح  أن  احلق  لطلب  والتجرد  هلل  اإلخالص  دالئل  ومن 

مخالفه، كما قال الشافعي: »ما ناظرت أحًدا إال متنيت لو أن اهلل أظهر احلق على لسانه«. 

ويعينه على ذلك أن يستيقن أن اآلراء واألفكار ومسالك احلق ليست ملًكا لواحد أو طائفة، والصواب ليس حكًرا 

على واحد بعينه. 
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كتاب لهذا أحببت الحلقات

حاول دائمًا 
أن تصلح 
االفگار 
اخلاطئة
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اإلنصاف والعدل 

التواضع وحسن اخللق 

3

4

من املبادئ األساسية في احلوار: العدل واإلنصاف، ومن متام اإلنصاف قبول احلق من اخلصم، والتفريق بني 

الفكرة وقائلها، وأن يبدي احملاور إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة اجليدة، ومن مناذج اإلنصاف ما ذكره 

ْيِل َوُهْم  ٌة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن َآَياِت اهلل َآَناَء اللَّ اهلل - سبحانه - في وصف أهل الكتاب: }َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّ

َيْسُجُدوَن{ سورة آل عمران )١١٣(.

إن التزام األدب وحسن اخللق عموًما، والتواضع على وجه اخلصوص له 

دور كبير في إقناع الطرف اآلخر، وقبوله للحق وإذعانه للصواب، فكل 

من يرى من محاوره توقيًرا وتواضًعا، ويلمس خلًقا كرمًيا، ويسمع كالًما 

طيًبا، فإنه ال ميلك إال أن يحترم محاوره، ويفتح قلبه الستماع رأيه. 

ومما ينافي التواضع: العجب والغرور والكبر. 

 ،.)1( اهلل(  رفعه  إال  هلل  أحٌد  تواضع  وما   ( الصحيح:  احلديث  وفي 

أي يرفع منزلته في الدنيا عند الناس، وكذلك يرفعه في اآلخرة 

ويزيد من ثوابه فيها بتواضعه في الدنيا. 

)1( رواه مسلم 4 / 2٠٠1.
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)1( رواه مسلم 4 / 2٠٠1.

احللم والصبر  5

صبوًرا،  حليًما  يكون  أن  احملاور  على  يجب 

ال يغضب ألتفه سبب، وال ينفر ألدنى أمر، 

وال يستفز بأصغر كلمة. 

فقد أمر -سبحانه- نبيه بأخذ العفو وإعذار الناس وترك اإلغالظ 

َوَأْعِرْض َعِن  ِباْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  عليهم كما في قوله تعالى: }ُخِذ 

اِهِلنَي{ سورة األعراف )١٩٩(. اجْلَ

الكالم  فحش  ومقابلة  باحلسنة،  السيئة  دفع  هو  وأكبر  ذلك  من  وأعظم 

العذبة،  الطيبة  بالكلمة  اجلارحة  الكلمة  ورد  بالرفق،  والشدة  بلينه، 

والسخرية واالحتقار بالتوقير واالحترام، وهذه منزلة ال يصل إليها إال 

ِتي  َئُة  اْدَفْع ِبالَّ يِّ َسَنُة َواَل السَّ من صبر وكان ذا حظ عظيم: } َواَل َتْسَتِوي احْلَ

اَها  ُه َوِليٌّ َحِميٌم )٣٤( َوَما ُيَلقَّ ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَّ ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَّ

اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم {  سورة فصلت )٣٤-٣5(. ِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ ِإالَّ الَّ

والصفح والعفو أبلغ من 
كظم الغيظ ورد الغضب، 

ألن العفو ترك املؤاخذة، 
وطهارة القلب، والسماحة 

عن املسيء، ومغفرة 
خطيئته. 
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الرحمة والشفقة  6
الصادق يحرص  املخلص  املسلم  إن احملاور 

خصمه  على  ويشفق  احلق،  ظهور  على 

عليه  ويخاف  الضالل،  من  يناظره  الذي 

من اإلعراض واملكابرة والتولي عن احلق. 

والرحمة جسر بني احملاور والطرف اآلخر، ومفتاح لقلبه وعقله، 

صدر  انشرح  كلما  احملاور  على  الرحمة  معالم  اتضحت  وكلما 

يقول  بكالمه.  واقتنع  له  وأذعن  محاوره،  من  واقترب  اخلصم، 

َوَلْو  َلُهْم   ِلنَت   ِ اهللَّ َن  مِّ َرْحَمٍة  َفِبَما   { نبيه:  مخاطبًا   - سبحانه   -

ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفّضوا ِمْن َحْوِلَك  َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر  ُكنَت َفّظً

َ ُيِحّب  ِ  ِإنَّ اهللَّ ْل َعَلى اهللَّ ْمِر  َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَ

ِلنَي{ سورة آل عمران )١5٩(. َتَوكِّ امْلُ

ا في احلوار، ألن احملاور يسعى  فالرحمة والشفقة أدب مهم جّدً

معاني  كل  عن  يبتعد  فلذلك  واستقامتهم  اآلخرين  لهداية 

فرصة  احلوار  يكون  فال  والشدة.  والفظاظة  والغلظة  القسوة 

أو وسيلة لتنفيس األحقاد، وطريقة إلظهار  للكيد واالنتقام، 

الغل واحلسد، ونشر العداوة والبغضاء. 
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العزة والثبات على احلق  7
إن احملاور املسلم يستمد قوته من قوة الدين، وعظمة اإلميان، فال يجوز أن يؤدي احلوار باملسلم إلى الذلة واملهانة. 

والعزة اإلميانية ليست عناًدا يستكبر على احلق، وليست طغياًنا وبغًيا، وإمنا هي خضوع هلل وخشوع، وخشية وتقوى، 

ومراقبة هلل سبحانه. 

حسن االستماع  8
ا وأدًبا، فكذلك لالستماع، وليس احلوار من حق طرف  ال بد للمحاور الناجح أن يتقن فن االستماع، فكما أن للكالم فّنً

واحد يستأثر فيه بالكالم دون محاوره، ففرق بني احلوار الذي فيه تبادل اآلراء وبني االستماع إلى خطبة أو محاضرة. 

واالستماع إلى الطرف اآلخر وحسن اإلنصات، تهيئ الطرف 
اآلخر لقبول احلق، ومتهد نفسه للرجوع عن اخلطأ. 

الطرف  كالم  مقاطعة  االستماع:  حسن  ينافي  ومما 

إلى  إضافة  اخلصم  لتنفير  سريع  طريق  فإنه  اآلخر، 

الفكرة  قطع  في  سبب  أنه  كما  أدب،  سوء  من  فيه  ما 

إلى  ويؤدي  وترابطها،  األفكار  تسلسل  في  يؤثر  مما 

اضطرابها ونسيانها.

وقد ذكر العلماء في آداب املتناظرين:
وال يقطع عليه كالمه من قبل أن يتمه. واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كالمه، يفهم مراده من كالمه متاًما، وأن ينتظر كل  أال يتعرض أحدهما لكالم اآلخر حتى 
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االحترام واحملبة على رغم اخلالف  9
تباغض  إلى  احلق  طلب  في  الصادقني  املتناظرين  بني  اخلالف  يؤدي  أن  يجوز  ال  ولكن  محالة،  ال  واقع  أمٌر  اخلالف 

وتقاطع وتهاجر، أو تشاحن وتدابر.

فأخوة الدين، وصفاء القلوب، وطهارة النفوس فوق اخلالفات اجلزئية، 

واملسائل الفرعية، واختالف وجهات النظر، ال ينبغي أن يقطع حبال 

في  تؤثر  أن  ينبغي  فال  احلوار،  تكرر  أو  املناظرة،  طالت  ومهما  املودة، 

القلوب، أو تكدر اخلواطر، أو تثير الضغائن. 

فهذان اخلليفتان الراشدان، أبو بكر وعمر، 

يختلفان في أمور كثيرة، وقضايا متعددة، 

األخوة  ودوام  واحملبة،  األلفة  بقاء  مع 

واملودة. 

كل  أن  إال  بينهما  اخلالف  هذا  ومع 

والتقدير  احلب  يحمل  كان  منهما  واحد 

واالحترام لآلخر، ويظهر ذلك من ثناء كل 

واحد منهما على صاحبه)1(.

لقد اختلف السلف 
فيما بينهم، وبقيت 

بينهم روابط األخوة 
الدينية. 

)1( آداب احلوار،وقواعد االختالف د.عمر بن عبداهلل كامل .
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)1( آداب احلوار،وقواعد االختالف د.عمر بن عبداهلل كامل .

ارفع يدك 
دائمًا بالدعاء 
هلل عزوجل أن 

يدمي عليك 
حفظ القرآن
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توصيات خاصة بالحوار للمعنيين به :

ينصح بتطوير معلمي احللقات للتسجيل في دورات احلوار التي يقيمها مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 
لرفع كفاءة املعلمني.

تثقيف املعنيني بأن احلوار أصل ثابت البد من  الرجوع إليه واالستناد إليه في العالقة مع اآلخرين وأول حوار 
دلنا اهلل سبحانه عليه في القرآن الكرمي هو حواره جل وعال مع املالئكة ، وحواره مع إبليس ، ثم حواره مع آدم 

عليه السالم وغيرها من احلوارات )3(.

يحسن حني احلوار مخاطبة العقل والنفوذ إلى أغوار النفس اإلنسانية كما فعل صلى اهلل عليه وسلم فحواره 
عميق يرسخ في الوجدان )4(.

استخدام الصور املناسبة في احلوار فقد يوصل الفكرة بشكل أدق )1(. 

تشجيع الطالب على البدء في احلوار ، والثناء عليهم بعبارات يحبونها )2(.

1

4

5

2

3

)1( للصورة كلمة فلتثر حواراتنا. للمؤلف عبدالعزيز بن فهد الدهاسي ص 52 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
)2(  فاعلية احلوار مع األبناء ، للمؤلفة سارة بنت هليل املطيري ص 52 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.

)3(  احلوار في القرآن مناذج ومبادئ زكي عبداهلل امليالد ص 31 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
)4( حوار الرسول صلى اهلل عليه السالم بالغة وبلوغ د. مها بنت محمد خضر ص 31 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
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تقبل الطالب مهما بلغ من أخطاء، والصبر واألناة والتحاور معه وإقناعه بالصواب كما فعل النبي صلى اهلل عليه 
السالم مع ذلك الشاب الذي استأذنه في الزنا فلم يخرج من عنده إال وأقنعه بتركه. )1(.

أثبتت األبحاث والدراسات العلمية أن اتباع أسلوب احلوار واإلقناع في التربية هو أفضل وسائل التربية . وعلينا 
كمربني أن نقتنع بهذا األثر لكي نستطيع أن نؤثر على من حولنا تأثيرًا إيجابيًا .   )2(.

6

7

)1( احلوار النبوي املبادئ واألساليب د.سعيد بن إسماعيل صيني ص 45 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
)2( حوار اآلباء مع األبناء - حق لألبناء - د.سعيد بنت زين العابدين حماد ص 45 من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.
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االستبيانالملحق أ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد.

يعتزم الباحثون مبركز األفكار املتطورة القيام بدراسة بعنوان  »لهذا أحببت احللقات - دراسة استطالعية « 
بإشراف من مركز نورين للتدريب التابع للجمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على املعوقات التي تعيق الطالب من االلتحاق باحللق، وكذلك التعرف على أبرز 
العوامل التي جتذب الطالب إليها.

ولكونك أخي من الطالب املشاركني في برامج احللق فإن لرأيك أهمية كبرى في حتقيق أهداف الدراسة من 
( أمام كل عبارة في احلقل الذي تراه  خالل إبداء رأيك مبوضوعية وصراحة؛ وذلك من خالل وضع عالمة )

ميثل رأيك.

املعلومات سوف تستخدم في  بأن  أسئلة االستبانة؛ علمًا  التعاون في اإلجابة على جميع  ولذا يرجى منك 
أغراض البحث العلمي فقط، وستحاط بشيء من السرية.

شاكرين لكم تعاونكم إلمتام هذه الدراسة،،،

أخي الطالب الكريم:                                          وفقك اهلل 

مدير مركز األفكار املتطورة
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معلومات عامة

االسم ) اختياري (:

العمر:

املرحلة الدراسية:

اسم احللقة:

اسم املركز الذي تتبعه احللقة:

الصف:

اسم احلي:

مقدار احلفظ من القرآن:

بيانات أخرى
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غير موافقال أدري موافقالعبارةم

وجود خطة للحلقة1

أن تطبق أنظمة ولوائح احللقة بطريقة واضحة 2

أن يكون مكان احللقة مناسبًا لعدد الطالب3

أن يكون وقت احللقة مناسبًا 4

5
فصل املراحل الثالث: ) ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي ( عن بعضها 

البعض

تنوع برامج احللقة6

أن ترتبط برامج احللقة باهتمام الطالب7

أن تربط برامج احللقة الطالب مبجتمعه8

أن تربط البرامج التي تقدم للطالب باملهارات احلياتية 9

10
وليس  التطبيقي  العملي  باجلانب  احللقة  برامج  اهتمام 

بالنظري فقط

المحور األول: عوامل تتعلق بالحلقة

فيما يلي مجموعة من العبارات تتضمن عوامل  متعلقة باحللقة تساعد على جذب  الطالب إلى احللقة، فأرجو شاكرًا قراءة كل 

عبارة بدقٍة وعنايٍة، ثم اإلشارة  بعالمة )            ( أمام العبارة في مربع املقياس الثالثي املتدرج الذي ميثل رأيك بكل موضوعية.
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أن تلبي محتويات برامج احللقة طموح الطالب11

أن ال يقتصر تكرمي الطالب على احلفظ فقط.12

أن توجد برامج ترفيهية في احللقة13

تفعيل وسائل التقنية في احللقة 14

تنوع أساليب تقومي الطالب15

16
مع  يتناسب  مبا  الطالب  مع  احللقة  على  القائمون  يتعامل  أن 

عمره

وجود وسائل نقل خاصة باحللقة17

تفرغ القائمني على احللقة18

زيارة احللقة حللقات أخرى من نفس املرحلة الدراسية 19

20
أن تقدم برامج شهرية لتجارب عملية في حفظ القرآن لبعض 

احلفاظ املعروفني من خالل لقاء مفتوح

وسائل أخرى لم تذكر فيما سبق، وتقترح إضافتها:
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غير موافقال أدري موافقالعبارةم

أن يكون املعلم قادرا على احلوار مع الطالب1

أن يكون املعلم مؤهال علميا2

أن يكون املعلم مؤهال تربويا3

أن يحسن املعلم التعامل مع التقنية4

معرفة املعلم باحلاجات النفسية للطالب.5

معرفة املعلم باملشكالت التي مير بها الطالب.6

أن ينوع املعلم في أساليبه في تعليم الطالب7

حتفيز املعلم لطالبه معنويا8

ا من خالل اجلوائز ونحوها9 حتفيز املعلم لطالبه مادّيً

أن يكون املعلم قدوة لطالبه10

أن يراعي املعلم الفروق الفردية بني الطالب11

المحور الثاني: عوامل تتعلق بالمعلم

فيما يلي مجموعة من العبارات تتضمن عوامل  متعلقة باملعلم تساعد على جذب  الطالب إلى احللقة، فأرجو شاكرًا قراءة كل عبارة 

بدقٍة وعنايٍة، ثم اإلشارة بعالمة )            ( أمام العبارة في مربع املقياس الثالثي املتدرج الذي ميثل رأيك بكل موضوعية.
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أن يكون املعلم حافظا للقرآن12

أن يكون املعلم مجودا للقرآن13

أن يكون للمعلم خطة واضحة في تعليمه للطالب14

متابعة املعلم لطالبه خارج احللقة15

إدراك املعلم ملشكالت الواقع تزيد من قناعة الطالب به16

تفرغ املعلم للحلقة يساعده على التركيز على طالبه17

حسن تعامل املعلم مع طالبه18

أن ميتلك املعلم مهارات اإلقناع19

قدرة املعلم على اإلجابة على تساؤالت الطالب واستفساراتهم20

معرفة املعلم لبيئة احللقة تساعده على التأثير21

وسائل أخرى لم تذكر فيما سبق، وتقترح إضافتها:
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غير موافقال أدري موافقالعبارةم

 وعي  الطالب بهدفه من احلضور للحلقة1

أن يكون للطالب خطة واضحة يسير عليها في احلفظ2

أن تكون احللقة مناسبة للطالب من الناحية العمرية3

وجود برامج تدريبية مناسبة للطالب4

أخذ رأي الطالب في البرامج التي تقدم له5

أن تناسب البرامج اهتمامات الطالب6

إحساس الطالب بانتمائه للحلقة7

وجود وسيلة نقل مناسبة 8

التجانس بني الطالب في احللقة9

قوة الرابطة اإلميانية بني الطالب في احللقة10

أن ترتبط برامج احللقة مبيول الطالب واهتماماته11

المحور الثالث: عوامل تتعلق بالطالب

فيما يلي مجموعة من العبارات تتضمن عوامل متعلقة بالطالب تساعد على جذبه للحلقة، فأرجو شاكرًا قراءة كل عبارة بدقٍة 

وعنايٍة، ثم اإلشارة بعالمة )                ( أمام العبارة في مربع املقياس الثالثي املتدرج الذي ميثل رأيك بكل موضوعية.
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أن يعطى الطالب قدرا من املسؤولية تتناسب مع مرحلته العمرية12

أن يختلف جو احللقة عن جو املدرسة بالنسبة للطالب13

أن يتناسب مقدار احلفظ مع قدرات الطالب14

أن تكون هناك زيارات للشخصيات املتميزة في املجتمع15

16
العمرية  الطالب  مرحلة  تناسب  التي  األماكن  بعض  زيارة 

كاجلامعات والقنوات الفضائية احملافظة ونحوها 

أن يشارك الطالب في تقدمي برامج في احللقة17

إحساس الطالب بذاته يزيد من تفاعله مع احللقة18

19
العمرية  مرحلته  مع  يتناسب  سنويا  مشروعا  الطالب  يقدم  أن 

كتصميم موقع أو بحث ظاهرة من ظواهر املجتمع ونحوه 

شعور الطالب باألمان في احللقة يزيد من ارتباطه بها20

وسائل أخرى لم تذكر فيما سبق، وتقترح إضافتها:
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غير موافقال أدري موافقالعبارةم

ارتفاع املستوى التعليمي للوالدين 1

أن تكون األسرة على جانب من التدين 2

3
احللقة  أهمية  حول  ابنها  مع  احلوار  ألسلوب  األسرة  استخدام 

يجذبه إليها

استقرار األسرة ماديا 4

وجود لقاء نصف سنوي ألسر الطالب في احللقة5

6
وجود موعد ثابت ترسل فيه احللقة التقارير لألسر عن مستوى 

أبنائها 

التواصل التقني بني األسرة واحللقة عن مستوى الطالب7

أن تقدم برامج تدريبية مناسبة لألسرة 8

تكرمي األسر املتميزة في التفاعل مع احللقة 9

إطالع األسرة على اخلطة العامة للحلقة وأخذ رأيهم فيها 10

11
وجود لقاء ثابت للقائمني على احللقة وأولياء األمور ملناقشة أمور 

احللقة املختلفة

المحور الرابع: عوامل تتعلق باألسرة

فيما يلي مجموعة من العبارات تتضمن عوامل  متعلقة باألسرة تساعد على جذب  الطالب للحلقة، فأرجو شاكرًا قراءة كل عبارة 

بدقٍة وعنايٍة، ثم اإلشارة بعالمة )             ( أمام العبارة في مربع املقياس الثالثي املتدرج الذي ميثل رأيك بكل موضوعية.
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وجود مجلة سنوية للحلقة تشارك فيها األسرة12

13
باألسرة  خاص  ركن  على  يحتوي  للحلقة  إلكتروني  موقع  وجود 

يزيد من تفاعل األسرة مع احللقة

14
من  يزيد  احللقة  تواجه  التي  املشكالت  حل  في  األسرة  مشاركة 

التفاعل بينهما

أن يقام في املسجد محاضرات وكلمات عن أدوار األسرة 15

16
املتميزين  الطالب  بأسماء  خاصة  لوحة  احللقة  في  يوجد  أن 

وأسرهم

17
طرح برامج تكسب الطالب مهارات التفاعل مع املجتمع  تزيد من 

قناعة األسرة باحللقة

18
دور احللقة في متيز الطالب الدراسي يزيد من تفاعل األسرة مع 

احللقة

19
مساهمة احللقة في حل بعض مشكالت األسرة يزيد من التفاعل 

بينهما 

إقامة حلقة خاصة باألسر يزيد من الترابط مع احللقة20

وسائل أخرى لم تذكر فيما سبق، وتقترح إضافتها:



تفاصيل الكتاب ودار النشرم

القرآن الكرمي.1

تعريفات اجلرجاني.2

املصباح املنير.3

شرح املواهب للزرقاني.4

إحياء علوم الدين  للغزالي.5

املغني البن قدامة.6

أصول احلوار وآدابه في اإلسالم معالي الشيخ د.صالح بن حميد.7

الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي .8

اإلبانة الكبرى البن بطة .9

احلوار: آدابه وضوابطه، للزمزمي.10

آداب احلوار، وقواعد االختالف  د.عمر بن عبداهلل كامل .11

علم اجلدل .12
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السيد، فؤاد عبد البهي،٢٠٠١م، األسس النفسية للنمو، دار الفكر العربي، مصر.13

عوض، عباس محمود، ١٩٩٩م، املدخل إلى علم النفس، دار املعرفة اجلامعية.14

15
املسلم  دار  واملربني،  والدعاة  لآلباء  وتربوية  نفسية  دراسات  الدعوي:  النفس  علم  العزيز،٢٠٠٣م،  عبد  النغيمشي، 

للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية.

كامل، فادية وآخرون، ٢٠٠٣م، علم نفس النمو، دار الزهراء، الرياض - السعودية.16

محمد، هشام، ٢٠٠٠م، علم نفس النمو، إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية.17

صابر، جوزيف، مراهقة بال مشاكل، مطبوعات إيجيلز.18

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت - لبنان.19

الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، ٢٠٠١م، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.20

21
طليمات، عبد املعطي محمد رياض، ١٤١٧هـ، احللقات القرآنية: دراسة منهجية شاملة، برنامج حتفيظ القرآن-هيئة 

اإلغاثة اإلسالمية العاملية.

الزهراني، علي بن إبراهيم، ١٤٢٨هـ، مهارات التدريس في احللقات القرآنية، دار ابن عفان، اخلبر - السعودية.22

حسن، عبد الباسط محمد، ١٩٩٨م، أصول البحث االجتماعي، مكتبة وهبة، القاهرة- مصر.23
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24
املنتدى اإلسالمي، الطبعة الثانية  ١٤٢٠هـ املوافق ١٩٩٩م، نحو أداء متميز حللقات حتفيظ القرآن الكرمي، الرياض- 

السعودية.

الدويش، محمد عبداهلل، ١٤٢٣هـ، تربية الشباب: األهداف والوسائل، دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية.25

حوار اآلباء مع األبناء » حق لألبناء » د.سعيد بنت زين العابدين حماد من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.26

للصورة كلمة فلتثر حواراتنا. للمؤلف عبدالعزيز بن فهد الدهاسي من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.27

فاعلية احلوار مع األبناء ، للمؤلفة سارة بنت هليل املطيري من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.28

احلوار في القرآن مناذج ومبادئ زكي عبداهلل امليالد من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.28

حوار الرسول صلى اهلل عليه السالم بالغة وبلوغ د.مها بنت محمد خضر من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.30

احلوار النبوي املبادئ واألساليب د.سعيد بن إسماعيل صيني من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.31

احلوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات د.أسماء بنت راشد الرويشد. من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار .32

33
احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية خالد بن حمد املغامسي . رسالة ماجستير ص٢٢ من إصدارات مركز 

امللك عبدالعزيز للحوار .

عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك أ.د.محمد بن عبدالعزيز املبارك من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.34

أرجوكم أنصتوا إلي صور ومواقف فهد بن جزاء السلمي من إصدارات مركز امللك عبدالعزيز للحوار.35
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كتاب لهذا أحببت الحلقاتكتاب لهذا أحببت الحلقات
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ما  لكتابة  وفقنا  أن  وجل  عز  الله  من  نأمل 

تحتاجه المحاضن التربوية والحلقات القرآنية، 

وأن يجعل ما كتب رصيدًا إيجابيًا لكل معلم 

سائلين  وبطالبه،  به  واالرتقاء  التطور  يأمل 

الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

ختاماً : 



ص.ب. 90787 الرياض 11623  - الرياض - مخرج 7 
طريق عثمان بن عفان بحي الوادي   - جنوب جامعة اإلمام

التعريف  بــ »مرگز 
نورين للتدريب« :

يتبع »مركز نورين للتدريب« للجمعية اخليرية لتحفيظ القرآن 
قبل  من  مصرح  وهو  مكنون-  جمعية   - الرياض  مبنطقة  الكرمي 
متخصص  مركز  وهو  واملهني   التقني  للتدريب  العامة  املؤسسة 
بتطوير وتدريب وتأهيل منسوبو حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
وامليدانية  العلمية  الدراسات  بعض  وتقدمي  القرآنية  واجلمعيات 
لكل ما يشمل هذه الفئة، كما يقدم الدورات اإلدارية والتطويرية 
وعناية  اهتمام  له  من  لكل  برامجه  ويقدم  اجلمعية،  ملنسوبي 

بالقرآن الكرمي.

الريادة احمللية في التطوير 
املؤسسي للقطاع القرآني.

تقدمي برامج نوعية تدريبية وتطويرية تلبي احتياجات القطاع 
القرآني ومؤسساته احمللية واإلقليمية في بيئة عمل متميزة.

الرسالة:الرؤية:

عدد
 املستفيدين

احللقات
 املستفيدة

اجلمعيات 
املستفيدة
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