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Abstract
The purpose of this study is to uncover the greatness of the Qur'an by knowing
whether or not the influence of memorization of the Koran in improving the
ability to memorize Arabic vocabulary. The researcher uses a quantitative
approach, and the methodology is the experimental causality approach. The
researcher chose the students of Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an
Tebuireng Jombang as the data source because this school is recognized for their
students' achievements in memorizing the Qur'an. Data collection methods
used were honest and reliable questionnaire. The results of this study are as
follows: 1) Analysis of data obtained from the results of the study showed that
the level of memorization of the Qur'an is in the middle level. 2) Analysis of the
data obtained from the results of the study shows that the ability to memorize
vocabulary is in the middle level. 3) Tahfizh Al-Quran influences the ability to
memorize Arabic vocabulary, as evidenced by the distribution of 21% and the
rest is influenced by other variables.
Keywords: Tahfizh al-quran, Vocabulary, Arabic

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyingkap kehebatan alQuran dengan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hafalan alQuran dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata Bahasa
Arab. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metodologinya
adalah pendekatan kausalitas eksperimen. Peneliti memilih siswa
sekolah Madrasah Aliyah Madrasatul Qur‟an Tebuireng Jombang
sebagai sumber data karena sekolah ini telah terkenal dengan prestasi
siswa mereka dalam menghafal Alquran. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah tes angket kejujuran dan reliabilitas. Hasil
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penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Analisis data yang didapat dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hafalan Alquran dalam
level menengah. 2) Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa kemampuan menghafal kosakata adalah dalam
level menengah. 3) Terdapat pengaruh tahfizh Al-Quran terhadap
kemampuan menghafal kosa kata bahasa Arab, terbukti dengan
distribusi 21% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: Tahfizh al-quran, Kosa kata, Bahasa Arab

أ .مقدمة
أهصٌ هللا اللسان نلى الىبي دمحم ضلى هللا نلُه و طلم با للغت الهسبُت و هي
أفصح اللغاث و أبُجها وأوطهها جأدًت للمهاوي 1.و جيىن نملُت خفل اللسآن الىسٍم مً
بداًت هصوله ختى الان في حمُو أهداء الهالم أًىما ٌظىً اإلاظلمىن .و وان وشاؽ خفل
اللسآن ًمىهه مً نملُت التزوٍس والخهدًل والخغُير هما خدر لغيرها مً الىخب في
اإلااض ي .و بىاطؿت خفل اللسآن ًمىً للىاض ان ًخهلمىا الىثير مً اإلافسداث التي
ًمىهها نً الاشخلاق في اإلاهاوي .و ال شً ان اإلافسداث هي مً اهم نىاضس حهلُم اللغت
الهسبُت .و ًجب نلى الؿالب الرًً ًخهلمىن اللغت أن ًيىن لديهم مفسداث وافُت لبىاء
ً
لغت حُدة .اطدىادا إلى هره الحلُلت  ،جفترع الباخثت أن هىان ازجباؽ بين خفل
اللسآن كدزة خفل اإلافسداث.
كاٌ ابً هثير و هى مً أشهس اإلافظسًٍ أن هللا كد أهصٌ أشسف الىخب ,بأشسف
اللغاث ,نلى أشسف السطل ,بظفازة أشسف اإلاالئىت ,و وان ذلً في أشسف بلام ألازع,
وابخدئ إهصاله في أشسف شهىز الظىت ,فىمل مً ول الىحىه .اللسآن هى هالم هللا ،و ال
شً ان خفكه هى وشاؽ نكُم كُمخه خُث ًخىافم نلماء أن خىم جدفُل .وَشسح
هللا أن كلىب الرًً ًدفكىن اللسآن هبُلت حدا .كاٌ هللا حهالى في هخابه الىسٍم" :بل هى
اًاث بِىاث في ضدوز الري اوجىا الهلم وما ًجحد باًاجىا الا الكاإلاىن" (الهىىبىث :
 .)49جىضح هره آلاًت ؾابو مً الىاض الرًً ًدفكىن اللسآن هم أولئً الرًً
 1وخبت الصهُلي ,الخفظير اإلاىير في الهلُدة والشسَهت واإلاىهج (بيروث :داز فىس اإلاهاضس .)1987 ,ص 1١
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أوجىا الهلم .في هره آلاًت ًلىٌ هللا لىا أًػا أهه كد اخخاز فسٍم مً نبُده وحهل
ضدوزهم هما وناء لحفل هالمه .هرا هى فػائل خلُلُت حداو هىان فىائد هثيرة
لحفاف اللسان .خافل اللسآن طىف جدطل نلى هدًت مً هللا في شيل خاد الراهسة
والهلل السائهت.
جىخب اللسان باللغت الهسبُت و اللغت هي هكام مً السمىش اإلاىؿىكت اإلاىدظبت
حظخخدمه حمانت مهُىت مً الىاض بهدف الاجطاٌ وجدلُم الخهاون بُجهم .اما اللغت
الهسبُت هي مً اشسف اللغت في الهالم .لها خطائظ التي ججهلها مخفىكت نلى اللغاث
الاخسي في الهالم.إن اللغت الهسبُت جملً أوطو مدزج ضىحي نسفخه اللغاث .،و هىان
هثير مً الهىاضس اإلاهمت في حهلُم اللغت الهسبُت ,مجها حهلُم اإلافسداث .إن خبراء حهلُم
اللغاث الثاهُت ًخفلهىن نلى أن حهلُم اإلافسداث مؿلب أطاس ي مً مؿالب حهلم اللغت
الثاهُت وشسؽ مً شسوؽ إحابتها.
هىان بهؼ الدزاطاث جبدث في خفل اللسآن و جدزَع اإلافسداث .جلدم هرا
البدث اطخخدام ؾسٍلت  Mimicry-Memorizationفي نملُت خفل اإلافسداث .ججسي
هره الؿسٍلت نلى بهؼ خؿىاث ,و مً أهمها هي كُام اإلاهلم بلساءة اإلافسداث زم
اجبانها مً كبل الؿالب .في هره الؿسٍلت وحىد اإلاىاحهت ) (face to faceبين اإلادزض و
الؿالب مهم حدا . 2مً هرا البدث ق ,أزي أن هىان حشابه بين ؾسٍلت Mimicry-
 Memorizationو ؾسٍلت خفل اللسان .هما نسفىا أن في نملُت خفل اللسان ,و حىد
اإلاىاحهت بين اإلادزض و الؿالب مهم أًػا .و بهد اإلاالخكت الى هخائج البدث (التي جدٌ
ً
نلى أن مً خالٌ هره الؿسٍلت ً ،يىن الؿالب أهثر وشاؾا وأهثر فانلُت في حهلم
اإلافسداث الهسبُت) أنخلد ان هىان نالكت أًػا بين نملُت خفل اللسان و جدزَع
اإلافسداث.
ً
هرا الانخلاد ُمؤهد بما بدثه مً هخائج هرا البدث ,وحىد الهالكت بين خفل
اللسان و اهجاش حهلم ؾالب مههد جدفُل اللسان داز اللسان وازاهحج اهُاز في مادة
Syarifah Aini dan Mualim Wijaya, “Metode Mimicry-Memorization (Mim-Mem
”Method) Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Peserta Didik Di Madrasah,
PALAPA 6, no. 1 (26 Mei 2018): 90–110, https://doi.org/10.36088/palapa.v6i1.61, hal. 34.
2
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اللغت الهسبُتً 3.يىن هرا البدث مثال حُدا في وحىد الهالكت بين خفل اللسان و
اللغت الهسبُت .و لىً نىد زأَي ,هرا لم ًىف ,الهني ال أزٍد ان أطخىشف الهالكت بين
خفل اللسان واللغت الهسبُت نامت ,بل أزٍد ان أخطظ البدث الى اإلافسداث فدظب.
و هىان بدث اخس هخبه مً هخائج هرا البدث وحىد ازس جدفُل اللسان حصء
 ٩٢نلى إجلان اإلافسداث و مهازة اللساءة 4.و هىان حهلُلان مني نلى هرا البدث:
ألاوٌ :ان اهثر الاهخمام في هرا البدث هى وحىد الهالكت مً هاخُت مهازة اللساءة لِع
مً هاخُت اإلافسداث .الثاوي :اخخاز الباخث مدزطت الازشاد الثاهىٍت الخاضت دًمان
ههُىت البدث ..نىد زأَي انها لِظذ مىاطبت الن هره اإلادزطت لِظذ مدزطت خاضت
لخدفُل اللسان ,مو اهىا هدخاج الى مدزطت خاضت لخدفُل اللسان.
جيىن مدزطت اللسان جبىئيرهج حىباهج مً اخدي اإلادازض الاطالمُت اإلاشهىزة
بمصاًا جالمُره في جدفُل اللسان .جلىم هره اإلادزطت جدذ غىء اإلاههد "مدزطت
اللسان" الاطالمي ً .لام هرا اإلاههد الزشاد الؿالب الن ًيىن خاملي اللسان لفكا و
مهنى و نمال .إن وشاؽ الؿالب الُىمُت في هرا اإلاههد هي حهلم اللسآن و جدفُكه.
فلرلً ًجب نلى حمُو ؾالب اإلادزطت الثاهىٍت "مدزطت اللسان" جبىئيرهج ان ٌظىىىا
في هرا اإلاههد ,ليي ٌظخؿُهىا ان ًخهلمىا نلىم اللسان و خفكه حُدا .و كد اهدشس
مخخسجي هره اإلادزطت الى ول هاخُت مً بلدها اهدووظُا و البالد الاخس لخهلُم اللسان.
هم مشهىزون هدفاف اللسان الرًً ًمليىن الىفاءاث لِظذ في خفل اللسان فلـ,
بل في اللغت الهسبُت اًػا.
مً هرا البُان وهسف ان اللسان اهصٌ با اللغت الهسبُت و هىان فى ئد هثيرة في
خفكه و ان اإلافسداث هى مً اهم نىاضس حهلُم اللغت الهسبُت .و وهسف اًػا ان
مخخسجي اإلادزطت الثاهىٍت "مدزطت اللسان" جبىئيرهج مشهىزون بىفائاتهم في خفل
3 Kus Sinaryanto, “Korelasi Tahfidz Al-Qur‟an dengan Prestasi Belajar Bahasa
Arab Santri di SMP Pondok Pesantren Penghafal Al-Qur‟an Daarul Qur‟an Sanggir
Paulan Colomadu Karanganyar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014),
hal. 63.
4 Endah Suprihatin, Zaim Elmubarok, dan Hasan Busri, “Pengaruh Menghafal
Al-Quran Juz 29 Terhadap Penguasaan Mufrodat dan Keterampilan Membaca Bahasa
Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad Demak,” Jurnal Lisanul Arab 6, no. 1 (2017), hal. 21.
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اللسان و اللغت الهسبُت .فلرلً ,جسٍد الباخثت ان جىخب بدثا جدذ اإلاىغىم  " :أزس
الهالكت بين خفل اللسآن و خفل اإلافسداث ؾالب مدزطت اللسآن الثاهىٍت"
طريقة حفظ القرآن و ثدريس املفردات
كبل ان هبدث "ازس جدفُل اللسان في جىمُت كدزة خفل اللسان في اإلادزطت
الثاهىٍت مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج ًيبغي لىا ان هبدث ؾسٍلت خفل اللسان و
ؾسٍلت جدزَع اإلافسداث ليي هفهم و وظخيبـ الهالكت بُجهما .الحفل لغت هى نىع
اليظُانٌ ،هني جرهس دائما ووس ي كلُال .وفي هره الحالت هي جدفُل اللسآن .و هىان
هثير مً ألاطالُب التي ًمىً اطخخدامها لحفل اللسآن ،طُيىن ليل شخظ أن
ًخخاز الؿسٍلت التي جىاطب ول خالت.
هىان بهؼ الؿسق الفهالت لحفل اللسان و هي هما ًلي( :أ).خفل الطفدت
واخدا فىاخدا (باطخخدام اإلاصحف اإلادًىت أو مىازا كىدوض) .اكسأ ضفدت واخدة
مً اإلاصحف التي طخدفل ختى زالر أو خمع مساث بهد أن وان كد بدأ خفل.
خفكذ بهد ضفدت واخدة ،جدسن نلى الطفدت الخالُت في هفع الؿسٍم .وججىب
الاهخلاٌ إلى الطفدت الخالُت في خالت الحفل غير مظخلسة ،بهدف جدمُل جدفُل
الجدًد ال وىمت( .ب).خفل آلاًت ليل آًت .اكسأ آًت واخدة مً اإلاصحف التي
طخدفل ختى زالر أو خمع مساث بهد أن وان كد بدأ خفل .خفكذ بهد آًت
واخدة ،جدسن نلى آلاًت الخالُت في هفع الؿسٍم ،هلم حسا إلى أطفل الطفدت .ولىً
كبل الاهخلاٌ إلى آلاًت الخالُت نلُىا أن هىسز ما كمىا هدفل مً آلاًت الظابلت .بهد
ضفدت واخدة واملت ،زم هسز ذلً هما هى مىضح في الؿسٍلت ألاولى( .ث).فهم مهنى
آلاًاث كبل خفكها .هره الؿسٍلت حُدة ألهه مً اإلاهم بىفع اللدز أن هفهم آلاًت
نلى خفل .وٍىصح ألاشخاص الرًً طُدفل اللسآن الىسٍم للساءة اإلاهاوي آلاًاث
كبل أن ًدفل .لفهم مهنى آلاًت طُيىن مً ألاطهل لخددًد الهالكت بين آًت واخدة
مو آًاث أخسي ،مما ًجهل مً ألاطهل أن هخرهس .ولىً ًجب أن هخرهس أن جىساز
الخىساز مً نملُت ال ًصاٌ ًخهين اللُام به ،ألن هرا هى ألاهثر أهمُت في نملُت
الحفل( .ر) هخابت آًاث مً اللسآن الىسٍم .بهؼ الىاض الرًً ًدفكىن اللسآن
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هىان جؿابم هخابت آلاً اث إلى أن ًدفل .وغالبا ما ًخم بالفهل هره الؿسٍلت مً كبل
الهلماء اللدماء ،ول الهلم الرًً ًدفكىن هم ًىخبىن .آلاًاث الىخابت اإلاخىسزة إلى
5
أن ًدفل طىف ججهل مً ألاطهل نلى خفل.
ًخفله الخبراء في نلم اللغت نلى أن حهلم اإلافسداث مؿلب أطاس ي مً مؿالب
حهلم اللغت الثاهُت وشسؽ مً شسوؽ إحابتها .و هىان أشُاء مهمت في جدزَع
اإلافسداث .ال ًلىم جدزَع اإلافسداث بىفظه ولىىه مخهللت نلى جدزَع اإلاؿالهت و
الاطخمام و الاوشاء و املحادزت .و ًيبغي للمدزطين اإلابخدئين أن ٌهلمىا اإلاهنى الري
ًىاطب بالظُاق ليى الًىىظس إهخمام الؿالب وذاهستهم .و للمسخلت الهالُت ًمىً لىا
جؿىٍس اإلاهنى ليي ًصٍد فهم الؿالب نً مهنى جلً اليلمت .كد ًيىن هثير مً اإلافسداث
غير مفهىم بالخمام بدون مهسفت اطخهمالها في الجملت ً.يبغي لىا ان وهلم هره
اإلافسداث مو طُاكها ليي ال ًطهب الؿالب في فهمه مثل اخسف الجس و افهاٌ
الشسوم .أن حهلُم مهنى اليلمت بترحمخه الى لغت الام هى اطهل الؿسٍلت .و لىً له
هلطان ,مجها :ندم طسنت الؿالب نىد اطخهماله في الجملت ,وغهف كدزة نلى
خفكه و ندم اإلاىاطبت بين مهنى ولمت واخدة في اللغت الاحىبُت و لغت الام .فلرلً
جلترح الترحمت همىخهى الؿسق ,الا لليلماث الطهبتً .يبغي لىا ان وهسف ان مفسداث
اللغت الهسبُت للؿالب الاهدوشوظُين جمىً جلظُمها الى زالزت اكظام)1( :
اإلافسداث الظهلت ,الن مسادفها مىحىد في اللغت الاهدووظُت ,مثل :زخمت و
هسس ي و هخاب و نلماء )2( .اإلافسداث غير ضهبت ,و لى وان مسادفها غير مىحىدة في
اللغت الاهدووظُت ,مثل :مدًىت و طىق و ذهب ( )3اإلافسداث الطهبت ,اما لشيلها او
لىؿلها ,مثل :اطدبم و اطخىلى .
و هىان بهؼ ألاطالُب في نملُت جدزَع اإلافسداث ,مجها )1( :اطخمام
اليلمت ,هرا هى اإلاسخلت الاولى .انـ فسضت للؿالب الن ٌظخمو اليلمت اإلاىؿىكت مً
لظان اإلاهلم ,اما ان جلىم بىفظها او في الجملت .ختى اذا ادزن الؿالب الهىطس
الطىحي مً جلً اليلمت ,طِظخؿُو الؿالب ان ٌظخمهىا صحُدا بخىساز مسجين او
Abdurab Nawabuddin, Teknik Menghafal Al-Quran. (Bandung: Sinar Baru, 2005),

5

hal. 31.
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زالزت مساث .ان مسخلت الاطخمانمهمت حدا الن الخؿأ في الظمو ًجهل الخؿأ و
الفظاد في الىؿم و الىخابت )2( .هؿم اليلمت و اإلاسخلت الاجُت هى انؿاء الفسضت الى
الؿالب لىؿم اليلمت اإلاظمىنت .ان هؿم اليلمت الجدًدة ٌظاند الؿالب لحفكها
في شمان اؾىًٌ .يبغي للمهلم ان يهخم بالجد الى صحت جلفل ول اليلمت هؿله الؿالب
الن الخؿأ في الىؿم ًجهل الخؿأ في و الىخابتً .يبغي لىا ان هدرز ولماث نسبُت التي
ضازث ولماث اهدووظُت مثل :الازس و الخلىي الفؿس ليي ال ًددر الخداخل
( )3( )Interferenceهُل مهنى اليلمت انـ مهنى اليلمت الى الؿالب بدون الترحمت ,الا
اذا وان ال طبُل بدونها .هرا الاكتراح بظبب هثرة اإلاهلمين الرًً ٌظخهملىن لغت الام
دائما ختى ال ًددر الاجطاٌ اإلاباشس باللغت اإلادزوطت  ,و طُيس ى الؿالب مهىاوي
اليلمت بالظسنت )4(.كساءة اليلمت وبهد الاطخمام و هؿم اليلمت و هُل اإلاهنىً ،ىخبه
ألاطخاذ في الظبىزة .وبهد ذلً ًلسأ الخالمُر بطىث مسجفو في هرا الحاٌ ًدخاج
ألاطخاذ أن يهخم صحت الخالمُر في اللساءة )5( .هخابت اليلمت إن هخابت اليلمت الجدًدة
طِظاند الؿالب أن ًرهس بلىة  .الؿالب ًىخبىن في هخابهم مثل ما هخب ألاطخاذ)6( .
ضىانت الجملتالخؿت مً جدزَع اإلافسداث هي اطخهماٌ اليلمت الجدًدة في الجملت
الىمُلت بالظان أو بالىخابت .بلدزة اإلافسداث فُطىو الؿالب الجملت بظهىلت.
في الحلُلت ,ما شاٌ ًىاحه اإلادزطىن مشىالث في جدزَع اإلافسداث .كاٌ
مفُدة في بدثها جدذ نىىان" :الخهلم الهجين في حهلُم اإلافسداث الهسبُت لألؾفاٌ
بىطُلت بسهامج اإلاؿام" أن هىان نىامل هثيرة التي جأزس نملُت خفل اإلافسداث ,مجها
 )1ندم فهم اإلاىاد  )2 ،اطخخدام ألاطالُب غير اإلاىاطبت  )3 ،وطائل ؤلانالم ألاكل
حاذبُت أو نملُاث الخدزَع والخهلم أكل جىىنا 6.فلرلً ًيبغي لىا ان هبدث ؾسكا
لحل هره اإلاشيلت ,مجها اطخىشاف الهالكت بين حهلُم اإلافسداث و نملُاث اخسي ,مجها
نملُت خفل اللسان.

Nuril Mufidah dkk., “Hybrid Learning Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa
Arab Pada Anak Berbantuan Media Al-Mutho,” Al-Mudarris: Journal Of Education 2, no. 1
(30 April 2019): 40-52–52, https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.227, hal. 23.
6
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اإلادخل الري اطخخدمذ الباخثت هى اإلادخل الىمي .واإلاىهج الري اهخهجه
الباخث في هره الدزاطت هى اإلاىهج الظببُت الىلابي و هى جطمُم جدلُل الهالكُت
(مشيلت في ألازىز نلى نالكت بين الكاهسجين) ازجباؽ الظببُت نلى وحه الخددًد،
ٌهني الىشف نً جأزير اإلاخغيرة اإلاظخللت مو اإلاخغير الخابو ،وهى حغير مً جدفُل
اللسآن مو جىمُت كدزة خفل اإلافسداث .مجخمو و نين هىنان مً اإلاطؿلحاث
السئِظُت التي جيشأ دائما في أوشؿت البدث ،خاضت بدث الىمى 7.هرا البدث هى
البدث الىمي نلى شيل البُاهاث مً الاطدباهت و الىدُجت في كدزة خفل اإلافسداث و
ًيىن املجخمو البدث ول الخالمُر في اإلادزطت الثىاوٍت مدزطت اللسآن جبىئيرهج
8
حىمباهج نداده  395جالمُر ،ألن خدود اللىة والىكذ ًدخاج أن ًأخر الهين.
ولرلً في هرا الهين هأخر  %15مً املجخمو و هي  59ؾالب ، .هما ًليً :خم حمو
البُاهاث التي جم حمهها في هرا البدث باطخخدام الاطدباهت اإلالدمت الى الؿالب.
جىخب الاطدباهت نلى اطاض جؿىٍس في هرا مخغير البدث إلى طخت نشس بىىد الاطئلت.
الاطدباهت اإلاظخخدمت في هرا البدث هي الاطدباهت اإلاغللت  .الاطدباهت اإلاغللت هي
الاطدباهت التي جىخب الاحىبت فُه فُخخاز الؿالب احىبتهم .وٍخخاز نُىت مً الؿالب
الخخُاز اخد بىىد الاطئلت اإلالدمت بغسع ان وظخلخظ مً هره الاحىبت و ان ٌظهل
للؿالب ان ًجُب خظب اخىالهم.
و أما أدواث البدث جخيىن نلى زالر خؿىاث و هي -1 :ذهس هىم البُاهاث
التي جخيىن مً البُاهاث في جدفُل اللسآن و هي البُاهاث الترجُبي ()ordinal data
ٌهني البُاهاث التي قهسث فحها مظخىٍاث 9.و البُاهاث في كدزة خفل اإلافسداث .هي
البُاهاث الفاضلت ٌهني البُاهاث التي لها فاضالث ملازهت مو غيرها مً اإلاخغيراث .و
لخؿىٍس ألادواث التي جم جددًدها فاوضحذ الباخثت اإلاخغير الى مؤشساث هما ًلي:
ألاوٌ :مؤشساث مخغير خفل اللسانٌ -1 :ظخؿُو ان ًدفل اللسآن بالؿسٍلت
Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV Bintang sejahtera., 2013),

7

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hal. 80.
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal.

8

hal. 98.
9

235.
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اإلاىاطبٌ- 2ظخؿُو أن ٌظخلُم نلى ما كد خفل ٌ -3ظخؿُو أن ًيُل الاهداف ,و
الثاوي :كدزة خفل اإلافسداثٌ -1 :ظخؿُو أن ًخيلم بالؿالكتٌ- 2ظخؿُو أن ًرهس
ولمت صحُدت ٌ- 3ظخؿُو أن ٌظخمو اليلمت حُدا ٌ- 4ظخؿُو أن ٌظخمو الطىث
بمخازج الحسوف الصحُدت - 5طخؿُو أن ًلسأ اللساءة بمهسفت اإلاهني ٌ- 6ظخؿُو
أن ًترحم اللساءة حُدا ٌ- 7ظخؿُو أن ًطىو حملت مفُدة ٌ -8ظخؿُو أن ًىخب
حملت بالظهىلت .مً اإلاؤشساث اإلاروىزة حظخخدمها الباخثت لىلؿت الاهؿالق لبىاء
بىىد الادواث التي ًمىً أن ًيىن طؤالا او بُاها .هرا البدث ٌظخخدام اإلالُاض
الترجُبي ٌهني اإلالُاض اإلاخدزج.
و اخخباز الصحت و زباث ألادواث .و هىان زالزت ؾبلاث في نملُت جدلُل
البُاهاث ,هي  -1الاطخهداد - :جفخِش صحت اطماء الؿالب وهىٍاتهم  -جفخِش
صحت مدخىٍاث ادواث حمو البُاهاث  -2و الخبىٍب  - :انؿاء الىخائج للبىىد التي
جدخاج الى الىخائج -حغُير اهىام البُاهاث ليي جيىن مىاطبت باطلىب جدلبل البُاهاث
اإلاظخخدمت و -3جؿبُم البُاهاث خظب مدخل البدث :مهالجت البُاهاث التي جم
باطخخدام السمىش او الىكام اإلاىحىدة ,بمىاطبت الى مدخل البدث او الخطمُم
اإلاظخخدم)ً ,مىً ان وظخخدم الخىشَو اليظبي بالسمص الاحي:

ب .البحث
آثرثحفيظ القرآن في ثنمية قدرة حفظ املفردات
إلاهسفت أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث في اإلادزطت الثاهىٍت
مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج ،جلدم الباخثت البُاهاث التي جخهلم بمخغير البدث
ٌهنى البُاهاث مً جدفُل اللسان واإلاخغير  ،xالتي جىاٌ باإلطدباهت .و اما البُاهاث مً
جىمُت كدزة خفل اإلافسداث هي اإلاخغير  ،yالتي جىاٌ بخىشَو ؤلاطدباهت .مً هدُجت
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الاطدباهت وظخؿُو ان وظخيبـ أن  59ؾالب نىده مظخىي هبير مسجفو ٌهنى 21%
مخىطـ  64%و مىخفؼ  .15 %و إلاخغير ٌ ، Yهنى جىمُت كدزة خفل اإلافسداث
وظخؿُو ان وظخيبـ أن مً  59ؾالب هىان  4ؾالب (ً )7%لىم في اإلاظخىي
اإلاسجفو ,و هىان  41ؾالب ( ً )69%لىم في اإلاظخىي اإلاخىطـ و هىان )24% ( 14
ًلىم في اإلاظخىي اإلاىخفؼ .و إلاهسفت جىشَو البُاهاث بين مخغيرًً وظخؿُو أن هىكس

إخساج الىخائج  spssبطىزة السطم و  p-plotهما ًلى :

مً اخساج الطىزة هِظؿىغسام مو اإلاىحى الؿبُعي مخغير جدفُل اللسآن
ًدنم الىدُجت و كُمت الاهدساف كسٍبت مً  ....شيل اإلاىدنى املحطىٌ الًمُل إلى
الِظاز أو إلى الُمين .جمُل إلى الىطـ والجسض .فلرلً البُاهاث جدفُل اللسآن
نىدها جمُل جىشَو بالؿبُعي .و هدُجت مً إخساج  spssالؿبُعي  p-plotجدفُل
اللسآن جدٌ نلى أن جىشَو مً هلؿت البُاهاث جىدشس خىٌ خؿىؽ اللؿسٍت ،و
اهدشازهلؿت البُاهاث جلىم في هاخُت واخدة بدؿىؽ اللؿسٍت .فلرالً البُاهاث كُل
ؾبُهُا.
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مً اخساج الطىزة هِظؿىغسام مو اإلاىحى الؿبُعي مخغير كدزة خفل
اإلافسداث ًدنم الىدُجت و كُمت الاهدساف كسٍبت مً ....شيل اإلاىدنى املحطىٌ
الًمُل إلى الِظاز أو إلى الُمين جمُل إلى الىطـ والجسض .فلرلً البُاهاث جدفُل
اللسآن نىدها جمُل جىشَو بالؿبُعي .و هدُجت مً إخساج  spssالؿبُعي p-plot
جدفُل اللسآن جدٌ نلى أن جىشَو مً هلؿت البُاهاث جىدشس خىٌ خؿىؽ اللؿسٍت،
و اهدشازهلؿت البُاهاث جلىم في هاخُت واخدة بدؿىؽ اللؿسٍت .فلرالً البُاهاث
كُل ؾبُهُا.
بهد نمل جىشَو البُاهاث ،حظخمس الباخثت الى الخؿت ألاجُت ٌهنى جدلُل
الفسوع .فلرلً هدخاج الى الخؿىاث الاجُت  .1:ضىانت الفسوع و هي  : Haفى هرا
البدث هىان أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث في اإلادزطت الثاهىٍت
مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج" و أما  : Hoفي هرا البدث ال ًىحد أزس جدفُل
اللسآن في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث في اإلادزطت الثاهىٍت مدزطت اللسآن جبىئيرهج
حىمباهج .ان اإلاهاًير إلاهسفت هل  Haملبىٌ ام مسدود و  Hoملبىٌ او مسدود هى هما
ًلى  Ha:ملبىٌ إذا  t tabel / r tabel > t hit / r hitفلرلً  Hoمسدود Ho ,ملبىٌ
إذا  t table / r table < t hit / r hitفلرلً  Haمسدود.
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في اخخباز ألازس ،حظخهمل الباخثت اخخباز ؤلاخطاء ٌهنى اخخباز الاهدداز
كبل جدلُل و حظخهمل زمىش اهدداز الخؿي ،فىدخاج الى الخىغُذ أوال نً الهالكت /
هل هىان أزس بين مخغيرًً.أما هدُجت مً جدلُل الهالكت بين مخغيرًً ٌهني

مً ذلً وظخؿُو أن هلسأ كُمت مً مهامل الهالكت بين جدفُل اللسآن و
جىمُت كدزة خفل اإلافسداث  455،١إذن جدفُل اللسآن نىده كُمت 455،١= r hit
ٌهني بين فأزس بين  59،١ – 4١،١هرا اإلاخغيرًً مخىطـ مهىه مسجفو مً جدفُل
اللسآن فمسجفو جىمُت كدزة خفل اإلافسداث .لُثبذ مظخىي هبيرة بين جدفُل اللسآن
في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث بؿسٍلت ًىكس p-valueنلى حدوٌ )sig(2-tailed
 ١١١،١ < ١5،١مهىه هبيرة .وأما إلاهسفت هم هبيرة أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة
خفل اإلافسداث وظخؿُو أن هىكس هم ًلى  -1 :لُؿلب أزس نلى ول مخغير اإلاظخلل
حصئُا باخخباز  T-وظخؿُو أن هىكس في هرا الجدوٌ "مهامل"
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مً جلً هدُجت ،وظخؿُو أن وهسف أزس مخغير اإلاظخلل حصئُا نلى مخغير
الخابو هما ًلى  " :مخغير جدفُل اللسآن نىده هدُجت  952.3 t-hitو  5% t-tableبسمىش
)  dk = N-1 (dk= 59 – 1 = 58فطاز  2١١١ = t-tableفلرلً  r hitأهبر مً t hit
مهىه هبير فطاز  Haملبىٌ و  Hoمسدود .و نىده كُمت ١١١،١ <١5،١ p-value
مهىه هبير .فهرا البدث خالضخه جدفُل اللسآن حصئُا ًأزس في جىمُت كدزة خفل
اإلافسداث -2 .مهامل دجسمُىان ( )determinanاغساغه إلاهسفت هم هبيرة أزس مخغير
الخابو .في  spssوحد في الجدوٌ " "model summaryو  Rsquareكخل حُد إذا وحد
نلى  5،١ألن كُمت  Rsquareبين  1-١هدُجخه هما ًلى :
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 مهىه جدفُل اللسآن١،215  نىده كُمت مهامل دجسمُىانspss مً هدُجت
 مً هرا.  فالباقى بظبب مخغير آلاخس، في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث21% ٌهؿى أزس
.البدث ًدٌ جدفُل اللسآن وان أزس مخىطـ في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث

 الخاثمة.ج
مً هدُجت هرا البدث نً أزس خفل اللسآن في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث
 ان جدلُل البُاهاث-1:  فخالضخه، في اإلادزطت الثاهىٍت مدزطت اللسآن جبى ئيرهج
الري ًُىاٌ مً هدُجت البدث في مدزطت الثاهىٍت مدزطت للسآن ًدٌ نلى ان مظخىي
 ان جدلُل البُاهاث الري ًُىاٌ مً هدُجت البدث في-2.جدفُل اللسآن فحها مخىطـ
-3.مدزطت الثاهىٍت مدزطت اللسآن ًدٌ نلى ان كدزة خفل اإلافسداث فحها مخىطـ
)signifikan(  هرا الازس.هىان أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة خفل اإلافسداث
 ًأزس مً مخغير آلاخس79 %  والباقي21% بخىشَو
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