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ربة ألويل احلمد هلل العظيم املنان, الذي من علينا باإلسالم, وأنزل علينا القرآن أفضل كالم, فيه هدى وع
لم عليه عليه الصالة والسالم, خليل اهلل وصفوته من بني األنام, صلى اهلل وس حممد األحالم.. بُعث به

 وعلى آله وصحبه الكرام..

 أما بعد..

وما   ,وتعليما   شهدت سطور التاريخ على عناية أمتنا اإلسالمية يف خمتلف عصورها بكتاب اهلل تعلما  لقد 
م حياة الفرد نظ  ه وأحكامه اليت من خالهلا تُ شرائعومنبع  ودستوره, اإلسالم كان ذاك إال ألن القرآن روح

ۆ  ۆ  چ  :تعاىل قال به؛ وعملوا له واستمعوا قرؤوه إذا األمة على الرمحة لنزول سببوهو  واجملتمع,

 چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  : أيضا قالو , (1)

 چھ  ھ 

, علومه على هذا الكتاب السماوي العظيم لدراسة املسلمني جهودرفت صُ لذا  ,(2)
فردت مؤلفات طوال يف كل علم من بعد جيل, حىت أُ  هداياته جيال  تتبع معجزاته و و  ,واستخراج كنوزه

دت جهود للعناية ن  وإمنا جُ  ذلك فحسبومل يقتصر األمر على علومه, بل ويف جزئيات من تلك العلوم, 
اليت أقرأها على نطقها بالطريقة  وهي بعد باقية ,بعد قرن ا  ليتناقلها املسلمون قرن ,هفاظبتعلم حروفه وأل

مل تؤثر فيها عوامل الزمن اليت تقتضي ضعف اللسان  هلل عليه وسلم..جربيل عليه السالم لنبينا حممد صلى ا
 العريب والعجمة.

صلى اهلل عيه وسلم: "استقرؤوا القرآن من أربعة:  فقد قال, ا  شريف ا  نبوي ا  هدييعد  قرا التخصص يف اإلو  
 كما بعث النيب  , (3)"من عبد اهلل بن مسعود, وسامل موىل أيب حذيفة, ومعاذ بن جبل, وأيب بن كعب

                                                           

 204األعراف آية:  (1)
 82:اإلسرا  آية (2)
 رقحححم حذيفحححة, أيب محححوىل سحححامل مناقحححب بحححاب وسحححلم, عليحححه اهلل صحححلى اهلل رسحححول أصححححاب كتحححاب البخحححاري, صححححي  (3)
(3758.) 

 المقدمــــة
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رضي  -سبعني رجال  من األنصار, قال أنس  (رِعل وذكوان وعصية وبين حليان) :صلى اهلل عليه وسلم إىل
 .(4): " كنا نسميهم القرا  يف زماهنم" -اهلل عنه 

لقرآن الكرمي من النيب صلى اهلل عليه وسلم على طبقتني:  طبقة أخذت عنه مباشرة  لوكان أخذ الصحابة 
وطبقة أخذت عن الصحابة كابن  ,مسعود, وأيب موسى األشعري, وُأيب , وزيد, وغريهم من املكثرينكابن 

 .عباس, وعبد اهلل بن السائب, وغريهم من صغار الصحابة رضي اهلل عن اجلميع

على أن عامة الناس يقرؤون مبا يف املصاحف املوجهة إليهم, َوفق ما  األوىلومضى األمر يف املئة اهلجرية 
مث اشتهر بعد ذلك طائفة من القرا  جتردوا للقرا ة, واعتنوا بضبطها أمت عناية, , قرأهم الصحابة والتابعونأ

 .(5)هميلإوداوموا عليها فنسبت 

احلاضر  نان من طالهبا, مث ظهر يف عصر و للتدريس فيها املتفوق عد  ت الكتاتيب, وأُ ئنشومرت العصور وأُ 
 لكنها تتحد يف ؛هاوبراجم, ختتلف يف رؤاها ومناهجها الكرمي حماضن متخصصة إلعداد معلمي القرآن

 وأحكامها الكرمي القرآن لتالوة ضابطا   ليكون وتربويا , ا  علمي وتأصيله الكرمي القرآن معلم تأهيل هافهد
 .يدرسها اليت الشرائ  خمتلف مع رسالته أدا  من متمكنا   الرتبوي, العطا  على قادرا   التجويدية,

إعداد معلم القرآن الكرمي يف عصرنا احلاضر, خاصة يف اململكة  ث عن برامجأمهية التحد رأيتُ ومن هنا 
, وطريقة الدراسة هبا   على براجمها,أللقي الضو العربية السعودية, وأخص منها تلك اليت تعىن باإلناث, 

إجيابيات   االستفادة من حاول فيهحىت أصل إىل منوذج أمثل أ, تعرتيها اليت والسلبيات اإلجيابيات وبعض
 .ياتهسلبوجتنب  كل برنامج

معروفة إلعداد معلمات  عن معاهددقيقة البحث مبعلومات  أول األمر على تزويد هذا تُ حرصبعد أن و 
عن هذه عامة علومات مأن أكتفي بذكر  رأيتُ  ؛هامناهج مناذج من عرضتُ و  باململكة, الكرمي القرآن

 لألسباب التالية: وذلكحتديد مسمياهتا, دون املعاهد وغريها 

                                                           

 (.4090) رقم الرجيع, غزوة باب املغازي, كتاب البخاري, صحي  (4)
 .486, صحازم حيدر("املقومات الشخصية ملعلم القرآن الكرمي" للدكتور 5)
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 بقيةومل أحصر القرآن الكرمي معلمات عداد إحدى اجلمعيات يف إلبربنامج يف حبثي  لو استشهدتُ أنين *
النموذج  كونيز لواحدة على حساب اآلخرين, وقد ففي ذلك متي ؛اجلمعيات اليت تسري على ذات النهج

 أوىل.وذكر األقدم بالطبع  ألصل أعرق منه, ا  مقلد الذي استشهدت به

عداد إ, فال ميكن أن يقال أن برنامج عداد املعلمات من أكثر الربامج اليت يتم التعديل عليها سنويا  إ*برامج 
, وهذا أمر الربنامج هذا تطبيق سنة ُحددت إذا إال ُمعني برنامج على يعتمداملعلمات يف هذه اجلمعية 

 .كهذا  حبث خمتصر, وليس جماله يف صعب

 , خاصةجيعل الفائدة أكمل هاحلديث العام عن هذه الربامج دون االستشهاد بأحداأن  رأيتُ ألجل ذلك 
 .من جتارب الربامج املنفذة ا  ملن يبحث عن برنامج أمثل إلعداد معلمات القرآن الكرمي مستفيد

وذلك على النحو وخامتة,  وثالثة مباحث, ,ومتهيدطبيعة البحث أن أقسمه إىل مقدمة,  ولقد اقتضتُ 
 اآليت: 

 املقدمة

تمهيد: حملة عن االهتمام بتعليم املرأة القرآن الكرمي وإنشا  اجلمعيات اخلريية النسائية باململكة هلذا ال
 .الغرض

 املبحث األول:

 , وحتته مطلبان:يف اململكةبرامج إعداد املعلمات  أشكال 

  .الكرمي القرآن معلمات إعداد لربامج األول الشكل املطلب األول:

 املواد اليت تدرس يف هذه املعاهد. 
 إجيابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي. 
 سلبيات عامة هلذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي. 

 .الكرمي القرآن معلمات إعداد لربامج الثاين الشكل املطلب الثاين:

 إجيابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي. 
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 سلبيات عامة هلذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي. 

 املبحث الثاين: 

 , وحتته مطلبان:إجيابيات وسلبيات املناهج املكثفة واملخففة يف القرآن والتجويد يف أي برنامج كان

 .(حفظا  املطلب األول: منهج القرآن )

  الكرمي حفظا  إجيابيات وسلبيات املنهج املكثف يف القرآن. 
 لكرمي حفظا  ات املنهج املخفف يف القرآن اإجيابيات وسلبي. 

 .املطلب الثاين: منهج التجويد

 إجيابيات وسلبيات املنهج املكثف يف التجويد.  
 إجيابيات وسلبيات املنهج املخفف يف التجويد. 

 املبحث الثالث:

 :ثالثة مطالب, وحتته النموذج املقرتح الذي حياول مجع إجيابيات الربامج املطبقة ويتجنب سلبياهتا 

 .استبانة آرا  مفتوحة حول برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي املطلب األول:

 .النموذج املقرتح: الثاين املطلب

 .معلمات القرآن الكرميعوامل تؤثر يف حتسني خمرجات برامج إعداد املطلب الثالث: 

 .اخلامتة

 واهلل أسأل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل, وأن يكلل أعمالنا بالقبول وعظيم األجر واملثوبة.
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إال أن املتأمل ليغتبط مبا يراه ويلمسه من  ؛رغم أننا نعيش يف عصور وهن وضعف تعرتي أمتنا اإلسالمية
من قبل, حىت صار  خاصة النسائية منها بشكل مل يكن معهودا   ,احللقات القرآنية نشا  وإعدادإتوسع يف 

حىت أن بعضها  كثيفا    يف كل حي من أحيا  املدن دار أو أكثر لتحفيظ القرآن, وتشهد هذه الدور إقباال  
 يكتظ باملقبالت على تعلم كتاب اهلل من مجيع الفئات العمرية.

هتا املباركة بافتتاح اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مكة املكرمة وقد بدأت اجلمعيات اخلريية مسري 
هح, ويف العام نفسه 1383هح, تلتها اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة سنة 1382سنة 

خلريية هح تأسست اجلمعية ا1385تأسست اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بربيدة, مث يف عام 
هح تأسست اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي 1386لتحفيظ القرآن الكرمي يف جازان, مث يف سنة 

بفروعها املنتشرة يف مجيع احملافظات  بالرياض, مث تواىل تأسيس اجلمعيات األخرى يف مجيع مناطق اململكة
 .(6)واملراكز التابعة هلا

من مجعيات خريية وغريها يف عصرنا احلاضر بوضع برامج إلعداد وقد اعتنت حماضن حتفيظ القرآن الكرمي 
القابلة القرآنية  احتياجات احللقاتلتغطية  ,فياضة العطا  ,ألجل إعداد معلمة مميزة معلمات القرآن الكرمي

 معايري وتساير ,احلديثة الرتبوية املتغريات لتواكب خمرجاهتاضغط اإلقبال, وألجل حتسني للتوسع حتت 
 كافة يف والتنظيم اإلدارة علم يف احلديثة االجتاهات", كما أن األخرى التعليمية املؤسسات يف اجلودة

 املنظمات كافة يف اجلودة تطبيق على احلرص إىل األخرية السنوات يف تدعو واخلريية الرمسية املؤسسات
  .(7)"والتعليمية الرتبوية خاصة

ة, ولو  ألنه حمور جناح العملية التعليمي ,القرآن هلذه املهمة الشريفة أمر غاية يف األمهية / معلمةوإعداد معلم
 .ينطبق عليه ذلك فالقرآن ال ؛أخذها من غري معلم كانت بعض العلوم ميكن

الكرمي قدميا وحديثا, وسأذكر  جيب توفرها يف معلم القرآن ومقومات   صفات   قد ُكتب وأُلف الكثري يفو 
 بعض تلك الصفات إمجاال ألفرد مساحة من هذا البحث للهدف األساسي من كتابته.

                                                           

  41ص ( تعليم املرأة القرآن الكرمي أمهيته وآثاره, أ.د. بدر بن ناصر البدر,6)
 11ص اجلهيمي, أمحد: إعداد" التعليم خمرجات جودة لتحسني مقرتح تصور("7)

 التمهيد
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أنه جيب أن تتوفر يف معلم  (8)"الكرمي القرآن ملعلم الشخصية املقومات"يف كتابه  يرى الدكتور حازم حيدر
, التدين الصادق, إخالص النية, االعتقادالتمسك مبنهج السلف يف ) :هيذاتية مقومات القرآن الكرمي 
االستمرار يف  ,اإلملام بعلوم التخصص ,التأهل بأساسيات العلم الشرعي ,املقومات العلمية, حسن اخللق
 .(طلب العلم

 ,مراعاة الفروق الفردية بني الطالب ,التدرج يف التعليم ,وضوح الغاية من التعليم: )كمقومات تربويةوهناك 
القدرة على إدارة  ,العدل بني الطالب ,استخدام الوسائل التوضيحية  ,الصرب على املتعلِّم ,الرفق يف التعليم
 .(9) (احللقة القرآنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(بعدها وما 1/9) ,للدكتور حازم سعيد حيدر, ملعلم القرآن الكرمي"("املقومات الشخصية 8)
 املصدر السابق. (9)
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 :األول المبحث

 المملكة, وتحته مطلبان: في المعلمات إعداد برامج أشكال 

 :األول المطلب

وسلبياته والمواد  إيجابياته) المعلمات إعداد لبرامج األول الشكل
 (المدرَّسة فيه

 :الثاني المطلب

 (وسلبياته إيجابياته) المعلمات إعداد لبرامج الثاني الشكل
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لفكرهتا  اململكة وهي يف تغيري وتطوير دائم مجيع أحنا  منذ نشأت برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي يف
, وهذا التغيري التعليم وسائلتطور و  هبا احمليطة والعوامل املستجدات مع تزامنا   وطريقتها ومناهج تدريسها

قلما تسلم منه إدارة تقوم على مثل هذه الربامج, وهم معذورون يف ذلك ألن برامج إعداد معلمات القرآن 
طبيعي أن يعرتي كل جديد من ال, و من قبل ظاميةة نهلا دراس تصصخُ تعترب جديدة مل يسبق أن الكرمي 

شي  من التجارب واالضطراب ألجل الوصول إىل تطوير حيقق األهداف, ويتماشى مع الواقع الذي 
  يفرض نفسه على طريقة تطبيق هذه الربامج.

على بعضها بنفسي أثنا   على مناذج عدة لربامج إعداد معلمات القرآن الكرمي, ووقفتُ  ولقد اطلعتُ 
لني أساسيني, يت وتدريسي يف عدد من اجلمعيات اخلريية, وميكنين أن أقسم هذه الربامج إىل شكدراس

 ستندرج حتتهما مجيع الربامج املطبقة يف اململكة ولو بشكل تقرييب, وال مينع أن يكون مثة أشكال أخرى
  .مل يصل إليها علميو  تطبق هنا أو هناك

 وادعدد من امل تدريس مع والتجويد الكرمي القرآن تدريس املعلمات: إعداد لربامج األول الشكل 
 .الرتبوية املواد بعضو  الشرعيةوالعلوم  كعلوم القرآن خرىاأل

 مادة إضافية واحدة او  مع, التجويدالكرمي و  القرآن يدرس :املعلمات إعداد لربامج الثاين الشكل
   اثنتني.

 

 

 

 

 

 

 



[10] 
 

 

 :تدريس مع والتجويد الكرمي القرآن تدريس: املعلمات إعداد لربامج األول الشكل الشكل األول 
 .الرتبوية املواد وبعض الشرعية والعلوم القرآن كعلوم األخرى املواد من عدد

 كونتحيث , الكرمي القرآن اتعاهد اخلاصة بتخريج معلمهو الشكل املعتمد يف امل ذا الشكل تقريبا  هو 
 .مكثف أو عام واحد ,نعاما إما الدراسة فيه: مدة

 فصولعلى أربعة  موزعا   ,وتالوته للتجويد وكذلك منهج حلفظ القرآن الكرمي يتم وضع منهجيف العامني و  
الدعوية  بعض األنشطةإقامة و  ,والرتبوية ,شرعيةعلوم الالو  ,قرآنعلوم ال مواد , مث يتم تدريسدراسية
 الفصل ويف واحد, فصل يف كاملة تُدرسفبعض املواد  ,ةاألربع فصول الدراسيةال على ةوزعم ,املختلفة
وهكذا, ويكون على الطالبة اجتياز  ني أو أكثر,على فصلتقسم بعض املواد و  ,أخرى مادة حملها حتل التايل
 وحدها بنجاح للحصول على شهادة املعهد, ويف حال الرسوب يف مادة فإنه يتم محلهامجيعها  املواد

الذي  فصلعض املعاهد يتم إعادة دراسة ال, ويف بمع الدفعة اجلديدة جديد فصل دراسيودراستها يف 
 .اجلديدة الدفعة مع حدث الرسوب يف مادة منه كامال  

من  تدريس مواد أقل ومناهج أقلفيه  يعتمدف ؛واحد عامما إذا كانت مدة الدراسة يف هذا الربنامج أو 
 األنظمة اإلدارية والتنظيمية يفيسري , مع اختالف تقريبا   املطبقة فيها ولكن بنفس الطريقة مناهج العامني

 من معهد آلخر. ختتلفاليت 

 التالية المواد عن تخرج ال المعاهد هذه في عادة تدرس التي المواد: 

 .(املعاهد بعض يف القرا ات مادة وأحيانا  , تفسري, القرآن علوم, تجويدال, قرآنال: )القرآن وعلومه*

 .(نبويةال سريةال, سالميةاإل ثقافةال, سالمياإل فقهال, ديثاحل, عقيدةال: )وهي الشرعية املواد*

 التدريس مهارات, النمو مراحل نفس علم, الرتبوي النفس علم, اإلسالمية الرتبية أصول: )الرتبوية املواد*
, عملية تربية, القرآن أهل أخالق, لغوية مهارات, شخصية مهارات, التعليم تقنيات, القرآنية احللقات يف

 .(تدريس طرق

 القرآن معلمات إعداد لبرامج األول الشكل :األول المطلب
 (وسلبياته وإيجابياته فيه المدرَّسة المواد) المطبقة الكريم
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 احلضانة دور: ) منها األطفال رياض لتدريس إعدادهن مت الاليت القرآن ملعلمات تدرس خاصة مواد وهناك
 التنشئة, األطفال رياض برامج, للرتبية العامة األصول, الطفل تربية يف حديثة اجتاهات, األطفال ورياض

 وتقومي النفسي القياس ,للطفل واملهارات املفاهيم منو, األطفال رياض, وتنظيم إدارة, لألطفال االجتماعية
 صغائيةواإل واحلركية الفنية املفاهيم تنمية, وتوجيهه الطفل رشادإ, األطفال لعب سيكولوجية, األطفال
 سرد مهارات تنمية, لألطفال النفسي النمو, األطفال لدى االبتكار سيكولوجية, األطفال رياض ملعلمة
 الطفل أدب, وتغذيته الطفل صحة, العادي غري الطفل سيكولوجية, األطفال رياض معلمة لدى القصة
  .(وثقافته

 طالباهتا من املعاهد بعض تطلبها واليت املختلفة االجتماعية الدعوية النشاطات بعض هناك أن كما*
 .الدراسة جبانب

 يف شرطا   وليس, واللغة العربية... اخل, التعلم يف اآليل للحاسب كتطبيقات أخرى إضافات أيضا وهناك
 سبق مما مواد عدة تدمج قد بل آنفا   ذكرت اليت مسمياهتا بنفس فيه تدرس اليت املواد تكون أن معهد كل
 .ورؤيته معهد كل خطة حسب املواد من عدد عن أيضا   يستغىن وقد, وهكذا, واحدة مادة حتت

 وهو خاص بإحدى اجلمعيات اخلريية: ,(10)وفيما يلي أعرض منوذجني للدراسة يف هذ الربنامج

وخطته الدراسية على برنامج الدبلوم : للحاصالت على شهادة املرحلة الثانوية, ومدته سنتان,  .1
  :النحو التايل

 املقرر الدراسي اجملال
الوزن  الدبلوم

النسيب 
 للمقرر

الوزن النسيب 
الوحدات  املستوى للمجال

 4 3 2 1 التعليمية

القرآن الكرمي 
 وعلومه

القرآن الكرمي 
 %23 20 5 5 5 5 )احلفظ(

القرآن الكرمي  45%
 %6 5 2 1 1 1 )التالوة(
 %6 5 - 1 2 2 التجويد

                                                           

  http://www.m3ahed.net/default.aspx ( موقع "مركز معاهد لالستشارات" على اإلنرتنت:10)
ات والدراسات العلمية واخلدمات لتأسيس وتطوير املعاهد القرآنية يف اململكة وهو مركز يُعىن بشكل رئيس بتقدمي االستشار 

 العربية السعودية.

http://www.m3ahed.net/default.aspx
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 %3 3 1 2 - - علوم القرآن الكرمي
 %7 6 2 - 2 2 التفسري

العلوم 
 الشرعية

 %5 4 2 - 2 - احلديث

21% 
 %7 6 2 - 2 2 العقيدة
 %5 4 2 - 2 - الفقه

 %2 2 - 2 - - الثقافة اإلسالمية
 %2 2 - - - 2 السرية النبوية

اإلعداد 
 الرتبوي

الرتبية أصول 
 %2 2 - - 2 - اإلسالمية

32% 

 %2 2 - - - 2 علم النفس الرتبوي
علم نفس مراحل 

 %2 2 - 2 - - النمو
 مهارات التدريس

 %8 7 3 4 - - يف احللقات القرآنية
 %3 3 - 3 - - تقنيات التعليم

 %5 4 - - 2 2 املهارات الشخصية
 %1 1 - - - 1 املهارات اللغوية

 %2 2 1 - - 1 أخالق أهل القرآن
 %7 6 6 - - - الرتبية العملية

 %100 %100 86 26 20 20 20 جمموع احملاضرات
 - - 37 10 9 9 9 (11)جمموع املقررات

 برنامج الدبلوم العايل : للحاصالت على شهادة املرحلة اجلامعية, ومدته سنة, وخطته الدراسية: .2

 املقرر الدراسي اجملال
الوزن النسيب  الدبلوم العايل

 للمقرر
الوزن 
النسيب 
 للمجال

الوحدات  املستوى
 2 1 التعليمية

القرآن 
الكرمي 
 وعلومه

 %21 10 5 5 القرآن الكرمي )احلفظ(

44% 
 %4 2 1 1 القرآن الكرمي )التالوة(

 %6 3 1 2 التجويد
 %4 2 - 2 علوم القرآن الكرمي

 %8 4 2 2 التفسري

العلوم 
 الشرعية

 %4 2 2 - احلديث
 %8 4 2 2 العقيدة 21%

 %4 2 2 - الفقه
                                                           

 : جمموع عدد ساعات املقرر.الوحدات التعليمية هي (11)
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 %2 1 1 - الثقافة اإلسالمية
 %2 1 1 - السرية النبوية

اإلعداد 
 الرتبوي

 %2 1 - 1 أصول الرتبية اإلسالمية

35% 

 %2 1 - 1 علم النفس الرتبوي
 %2 1 1 - علم نفس مراحل النمو

 مهارات التدريس
 %8 4 2 2 يف احللقات القرآنية

 %4 2 - 2 تقنيات التعليم
 %4 2 - 2 املهارات الشخصية
 %2 1 - 1 املهارات اللغوية

 %2 1 - 1 أخالق أهل القرآن
 %8 4 4 - الرتبية العملية

%100 %100 48 24 24 جمموع احملاضرات  
 - - 25 12 13 جمموع املقررات

 

 :إيجابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم 

نكون , فعالية, وتكون ثقافتها وثقتها بنفسها أن معلمة القرآن تتخرج ملمة بالعلوم الدينية بشكل جيد
 ستكون قادرة  بالتايل , و مسلحة بالعلوم اليت متكنها من النجاح يف اجملال الدعوي والرتبوي داعية أمام منوذج

 .على خلق القرآن وسالمة املعتقد تربني من الطالباتعلى تربية وختريج جيل 

 :سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم 

 اه من الناحية اليت هتمنا هنا يف هذفإن -رغم انتشاره- الكرميهذا الشكل من معاهد إعداد معلمات القرآن 
 فإنه يعترب ذا األخرى؛ مثقفة بشىت العلوم الدينية مث أوال   لقرآن الكرميباماهرة ختريج معلمة  البحث وهي:

دسم  تلك املواد وبعض تدرس جبانب املواد األساسية, كثرية  موادمد على إضافة عتم ألنهة, ضعيفخمرجات 
 أقرب من كوهنا معلمة قرآن , فإذا ما خترجت كانت داعية  الطالبة طوال مدة دراستها حىت تتخرج يشغل
 .ماهرة

لضعف - يف القرآنها مث بالكاد جنحت يفيع العلوم وتفوقت أتقنت مج ولو أن طالبة من هذه املعاهد
يف مجيع العلوم لكنها إىل ضعيف  ستتخرج بدرجات أفضل من طالبة مستواها متوسط فإهنا -مستواها فيه
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وهذا !, وترتيلها وجودة قرا هتاللتالوة والتجويد تقاهنا إل ة عالية يف القرآن الكرمي نظرا  حصلت على درج
عداد إات القرآن الكرمي وليس عداد معلمإألن اهلدف األساسي من هذه املعاهد هو  ,املثال مزعج جدا  

ولإلنصاف أقول إن بعض اجلهات النسوية قد أدركت هذه  ,دن تدريس القرآن إىل حد متوسطداعيات جيُ 
املشكلة فحاولت التعامل معها بتقليص نسبة املواد اليت تدرس وجعل نسبة القرآن الكرمي والتجويد هي 

مع منهج القرآن  األخرى شغال الطالبة باملوادإ ىاألعلى لتجنب حدوث املثال السابق ذكره, ومع ذلك يبق
 .حتتاج لعالجمشكلة 

لة من معلمات ومنسوبات بعض فيها مع مج تناقشتُ قد ها يف هذه املعاهد و الحظتُ وهناك مشكلة أخرى 
ف منهج حفظ القرآن, يكثعلى تعادة عتمد أن هذه املعاهد ت وهي: ووافقنين الرأي فيها, هذه املعاهد,

من الطالبة حفظ القرآن   يطلب يف الرياضاملعروفة إعداد معلمات القرآن الكرمي وعلومه  هدامع أحد فمثال  
أن  كل ترم دراسي, رغم أن شروط قبول الطالبة يف األساس:يف   تقريبا  أجزا   7أثنا  دراستها, بواقع  كامال  

وهذه مشكلة  أثنا  دراستها, تحفظ مخسة وعشرين جز ا  سما يعين أهنا  تكون حافظة خلمسة أجزا  فقط,
رمبا و  باإلضافة إلشغاهلاعن تصحي  تالوهتا, هذا  لغيبما باحلفظ االطالبة متاشغال إأخرى تؤدي إىل 

على حساب تعليمها وتصحي  تالوهتا وتدريبها على جتاوز سيكون  كل ذلك  باملواد األخرى, هناكهاإ
ب إىل داعية منها إىل معلمة أخطائها اخلفية واجللية, مما يؤكد نظرية أن املتخرجة من هذه املعاهد هي أقر 

 قرآن.

من املشرتكات  % تقريبا  66رأت  ؛واليت سيأيت احلديث عنها الحقا   ها هلذا البحثاالستبانة اليت أجريتُ ويف 
 التالوة منهج يف الرتكيز عن الطالبة يشغل الكرمي القرآن حفظ يف مكثف مبنهج الطالبة إلزامفيها أن 

 .التطبيقية واألخطا  اللسان تقومي وكذلك, وتصحيحها

القرآنية, وهذا حياول عالج السلبية األوىل للعلوم  األعلى النسيب الوزن ختصيص يتض  السابق اجلدول ويف
األعلى نسبة بينها هو لمواد القرآنية, إذ أن أكثر يف تفصيل الوزن النسيب لحد ما, لكن املشكلة تتض   إىل

 -آن الكرميت إعداد معلمات القر اليت هي أساس برنامج دورا -لتالوةالقرآن )حفظا(, بينما خصص ل
 % فقط من إمجايل املواد.4نسبة 
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 :مادة مع, والتجويد الكرمي القرآن يدرس: املعلمات إعداد لربامج الثاين الشكل الشكل الثاني 
  . اثنتني او واحدة إضافية

ة على بسيطة لتعني الطالبالرتبوية ال ادة أو اثنتني من املواد, ويقوم بتدريس ميتميز بقلة مواده الشكلهذا و 
 الغيب القرآنالقرآن والتجويد, ومنهج  :باإلضافة للمواد األساسية وهي ,العملية التعليمية كطرق التدريس

على شكل حماضرات يضاف شي  من التفسري  وأحيانا  التجويد, كذلك و  ,أو مكثفا   إما أن يكون خمففا  
 .حمدودة

 (.أو أقل أشهر 10) تقريبا  دراسية سنة فيه علمة عداد املإوتكون مدة 

  هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم:إيجابيات 

املواد اليت تدرس مع القرآن تعني الطالبة على الرتكيز يف اهلدف األساسي من هذا الربنامج وهو  *قلة
 .ماهرة متقنة عدادها لتكون معلمة قرآنإ

بعكس  ,تم تنمية مهاراهتا اليت هتيئها لتكون معلمة قرآنيف هذا الربنامج كمعلمة قرآن, وي*تعامل الطالبة 
ا الداعية الفالنية مما جيعلها تضع نصب عينيه ,واليت جتعل الطالبة مشروع داعية (يف الربنامج األول)املعاهد 

 .وليس منوذج معلمة القرآن ىل الوصول اليهكنموذج تصبو إ

 :سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم 

مما يضعف التزامها , يةيف اجلوانب الشرعمن أبرز سلبيات هذا الشكل أن املعلمة قد تكون ضعيفة *
تتظاهر بعكس ذلك هي و  أصال فاسدةتكون عقيدة املعلمة  طالباهتا, وأحيانا  سينعكس ذلك على وبالتايل 

ببث مسومها بني أجيال من الطالبات بشكل  فتقوم الحقا   ,حىت تتمكن من التأهل ملهمة حساسة كهذه
, تزعزع يقينهن يف ثوابتهن الدينية والعقديةسيخفي, مما قد يفسد عقائد الطالبات أو يف أخف األحوال 

 حاالت من هذه يف املدينة املنورة.وقد عاصرنا 

 وبعض الصف وإدارة التدريس وطرق التعليم يف متعمقة مهارات الربنامج هذا من اخلرجيات امتالك عدم* 
 .التعليم مهمة ملمارسة الالزمة املهارات

 القرآن معلمات إعداد لبرامج الثاني الشكل :الثاني المطلب
 (وسلبياته إيجابياته) المطبقة الكريم
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 :الثاني المبحث

 القرآن في والمخففة المكثفة المناهج من كال وسلبيات إيجابيات
 :مطلبان وتحته, كان برنامج أي في والتجويد

 .(حفظا) القرآن منهج: األول المطلب

 .التجويد منهج: الثاني المطلب
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 وسواء في البرنامج األول أ )الحفظ( إيجابيات وسلبيات المنهج المكثف في القرآن 
 :الثاني

 االيجابيات:

مما  ,وقد مرت على كل أحكامه حفظا وليس تالوة ,لكتاب اهلل كامال   كون اخلرجية ستكون حافظة  
االستذكار لألحكام, وبالتايل مينحها ثقة كبرية أمام درجة أعلى من و  ,يكسبها درجة أكرب من االتقان

 طالبتها.

 سلبيات:ال

أكثر من تصحي   للحفظ املكثف -كما سبق وذكرنا- سُيصرف جهد الطالبةف ,للمحفوظ الضبط ضعف
حىت  - خاصة اخلفية منها - يتحرجن من ردهن وتصويبهن يف أخطا  التطبيقس , حىت أن املعلماتالتالوة
التغلب على  فرص )وهذه حقيقة أقرت هبا أكثر من معلمة( وبالتايل تقل فيذهب احلفظ الطالبة ال تتوتر

تقان املتشاهبات وغريها, مما جيعل إاحلفظ واملراجعة و ب مقابل زيادة االهتمام مع هذه الطالبة أخطا  التطبيق
إلعداد معلمات القرآن  آن الكرمي منها لكوهنا خرجية برنامجفظ القر حل برنامجاخلرجية أقرب لكوهنا خرجية 

 .الكرمي

  حفظا  قرآن المنهج المخفف في الإيجابيات وسلبيات: 

 يجابيات:اإل

ب أخطائها وأخطا  سيرتكز جل اهتمام الطالبة على تطبيق القرآن الكرمي, وكيفية التدرب على تصوي
 طرق تصحي  واكتشاف معرفةتقان مهارة إو  ,ح هلا فرصة أكرب للتخلص من األخطا  اخلفيةا زميالهتا, وسيت

 وسائل استيعاب من كاف   قدر وعلىج أفضل معلمة قرآن متمكنة أن خيرِّ  نتظريوهذا الشكل  ,األخطا 
 مع شىت أخطا  التالوة لدى طالباهتا. التعامل

استماعي , وحبكم اطالعي و جدا   ةوهام ةدقيق مهارة ههذ األخطا  تصحي  طرق واكتشاف معرفة مهارةو 
املعلمات القائمات بعض تالوات استماعي ل وكذلك ؛إعداد املعلماتبرامج  عدد من لتالوات خرجيات

 (حفظا) القرآن منهج: األول المطلب
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عداد إيف أكثر برامج  إىل حد كبري ةمغفل ه املهارةأن هذ أدركتُ  ؛ونقاشايت معهن على تدريس هذه الربامج
مات املعلبعض ة من فرديعلى جهود  ةمبني إننا سنجدهافوجودها  ويف حال, معلمات القرآن الكرمي

 .املاهرات

 :وهو األخطا  تصحي  طرق واكتشاف معرفة هارةمب للفائدة أوض  ما الذي أقصدهو 

( باتباع أسلوب مميز يف تصحي  أن تقوم معلمة الربنامج مع طالباهتا )معلمات القرآن الكرمي مستقبال   
 املعلمةف -دارجة سوا  كانت خفية أم جليةخاصة األخطا  الصعبة املستعصية منها أو حىت ال -أخطائهن

ة تشبه ال تكتفي بتصحي  اخلطأ وإمنا تتوصل مبشاركة الطالبات لوضع عدد من احللول هلذا اخلطأ )يف طريق
عدد من احللول القادرة على تغطية تفاوت االستيعاب لدى ولديهن  لديها تكونالعصف الذهين(, حبيث ي

 ا  ستفيضم (12)وقد أعددت حبثا   ,نهام اجليد واعتماد الواهية احللول استبعاد بعد وذلك طالباهتن يف املستقبل
 االطالع عليه. ملن أراد االستزادةوميكن  ,يف هذه النقطة حتديدا  

 :سلبياتال

تكون  لكنها قد للتطبيق الصحي  يف تالوة القرآن الكرمي إىل حد بعيد,علمة القرآن ستتخرج متقنة أن م
يؤدي خللل يف املفاهيم والعقائد اليت  ,أو يكون لديها اضمحالل معريف ديين ,ضعيفة من الناحية الدعوية

 قد تنقلها لطالباهتا بقصد أو دون قصد.

 

 

 

 

 

                                                           

 فححوق مححا العمريححة الفئححة لححدى املتأصححلة الححتالوة أخطححا  تصحححي  مهححارة يف القححرآن معلححم أدا  تطححوير"البحححث بعنححوان:  (12)
حلفصححة حممححد سححعد اسححكندراين, وهححو مححن حبححوث مححؤمتر تطححوير الدراسححات القرآنيححة األول, وميكححن الرجححوع إليححه يف الثالثححني", 

 ملتقى أهل التفسري.
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 :إيجابيات وسلبيات المنهج المكثف في التجويد سواء في البرنامج األول أم الثاني 

 االيجابيات:

متعمق سيجعل املعلمة على معرفة واطالع دقيق بعلم التجويد ومدارسه  دراسة منهج التجويد بشكل
واالختالفات الواسعة بني أهل هذا العلم, والقضايا التجويدية اليت تثار هنا وهناك, وأهم  ,املختلفة

 املؤلفات اليت ألفت فيه, ورأي املعاصرين يف املسائل املثارة, إىل غري ذلك.

 السلبيات:

ليست حباجة لكل ما سبق, فهذا إحبار يف عرض حبر ال شواطئ  - من وجهة نظري - أن معلمة القرآن
الكثري من اخلالفات والنقاشات واجلدل الذي ميكن االستغنا  عنه,  عليها وعلى زميالهتا, وسيجلب له

ولوج حي  لتالوة القرآن, لكن الخاصة أن اهلدف األساسي من علم التجويد هو أن يعني على التطبيق الص
ملسائل دقيقة رمبا هتم الباحثني يف هذا  املعلمة صرفبل ي ,التجويد بالتجربة ال حيقق هذا اهلدف يف عمق

دون ذكر األقوال واآلرا   ,النطق الصحي  للكلمةو  التطبيق م معلم القرآن احلريص علىهتالعلم أكثر مما 
 . اخل..وحتليلها باحلجة والربهان ,تارخييا   رمبا سردا  اليت وردت فيها وسردها 

الذي ال حيب بطبعه اخلوض  -حفظه اهلل -الشيخ إبراهيم األخضر هذا النهج قد استفدته من شيخي
  .مبالغ فيه شكلودقائقها ب واالستغراق يف كتب التجويد

 :إيجابيات وسلبيات المنهج المخفف في التجويد 

 يجابيات:اإل

سيفرغ املعلمة للهدف األساسي الذي من أجله وضع علم التجويد أال وهو التطبيق الصحي  هذا املنهج 
اليت صيغت املرور على مجيع أبواب التجويد للقرآن الكرمي, وستتمكن من خالل املنهج التجويدي املخفف 

 هتمها. تشغلها وال أبوابجيعلها تلم باملهم دون الدخول يف بأسلوب وسط بني االطالة واالختصار, 

 سلبيات:ال

 التجويد منهج: الثاني المطلب
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بعض مناهج التجويد قد يبالغ يف اختصارها لدرجة جتعلها فقرية يف املعلومات, وأيضا خالية من بعض 
 مما جيعل معلمة القرآن ضعيفة من الناحية العلمية, متخوفة منيف الرواية, األحكام واالستثنا ات اهلامة 

 يف التجويد بشكل عام.  لضحالة معلوماهتا  ةتجويديمواجهة أسئلة طالباهتا ال
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 :الثالث المبحث

 ويتجنب المطبقة البرامج إيجابيات جمع يحاول الذي المقترح النموذج
 :مطالب ثالثة وتحته, سلبياتها

 القرآن معلمات إعداد برامج حول مفتوحة آراء استبانة: األول المطلب
 الكريم

 المقترح النموذج:  الثاني المطلب

 إعداد برامج مخرجات تحسين في تؤثر عوامل: الثالث المطلب
 الكريم القرآن معلمات
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 باملدينةلتحفيظ القرآن الكرمي حبكم احتكاكي بربامج إعداد املعلمات وتدريسي لبعضها يف اجلمعية اخلريية 
املباشرات للعمل يف  لربامج تصحي  تالوات معلمات القرآنتدريسي ك يف منطقة الباحة, وكذلو  املنورة,

وكذلك معلمات طريقة "نور البيان" الناشئة يف املدينة املنورة, , األمري ثامر باملدينة املنورة والدةمؤسسة 
ات القائمات على برامج عدد من األخو مع بالتواصل مهاتفة  -البحث هلذا كتابيت أثنا -باإلضافة لقيامي 

جيمع  يمنوذجلربنامج  قد تبلورت لدي صورةلف ,اململكة خمتلفة من يف أحنا  معلمات القرآن الكرميإعداد 
, وقد نال هذا قت يتجنب سلبياهتا قدر االستطاعةويف ذات الو  ,إجيابيات الربامج املطبقةالكثري من 

 ذا األمر. نامج استحسان شرحية من املعنيات هبالرب 

 بل جعلتُ  , ومل أحتدث عن مناهج كل مادة,تحديد املواد اليت تدرس بعينهال يف مقرتحي هذا مل أتعرضو 
وفق االحتياج الذي ألهنم األدرى باملستوى الذي يريدونه من خرجياهتم  ,للقائمني على الربنامج ا  ذلك عائد

دف من ا أهملن ينفذ الربنامج إمن فإن تركي حتديد هذه املواد ومناهجها مفتوحا   لذا, هم بصدد التعامل معه
, غاييت األهم الوصول إىل ةعدأماكن يف  في ليناسب شرائ  خمتلفةمبا يك مرنا  ورائه جعل هذا الربنامج 

 غري بيئةال يفخمرجات نوعية تستحق جبدارة أن تكون معلمة ماهرة لكتاب اهلل, مستعدة ألن تباشر مهمتها 
بالعقيدة الصحيحة, وبالعلم الشرعي الذي يؤهلها ألن املسلمة, ألهنا مسلحة بيئة اليف كما   متاما    سلمةامل

 تتصدر يف مجيع الظروف اليت توضع فيها. تكون قدوة  
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من األخوات الاليت , الغرض منها االستئناس بآرا  عدد (13)بإعداد استبانة الكرتونية مفتوحة لقد قمتُ 
لديهن احتكاك مباشر مبجال إعداد معلمات القرآن الكرمي وذلك لتصور أدق أستأنس به يف وضع 

( ممن كان هلن ارتباط 53مقرتحي لربنامج منوذجي إلعداد معلمات القرآن الكرمي, وقد شارك يف االستبانة )
 بيان حسب الرسم البياين التايل: مبعاهد إعداد املعلمات, وقد تنوعت أدوار املشاركات يف االست

 
 وقد عرضت يف االستبانة مخسة أسئلة, وفيما يلي عرض نتائجها:

السؤال األول: يف حالة اعتماد مواد شرعية وتربوية ضمن مناهج برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي؛ هل 
  ترين أن تكون هذه املناهج:

 %90,5, أي ما نسبته (48) تشتمل على مفاتي  ومبادئ كل علم ح خمففة حبيث

 %9,5 نسبته ما(, أي 5) الطالبة يف تفاصيل ومسائل كل علمح مكثفة حبيث تبحر ب

                                                           

 رابط االستبانة: (13)
 H8OeAUDmVYh-z8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  

 إعداد برامج حول مفتوحة آراء استبانة: األول المطلب
 الكريم القرآن معلمات
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  ن أن برامج إعداد معلمة القرآن..السؤال الثاين: من واقع خربتك تري

دعوية, ح البد أن تشتمل على مناهج يف علوم القرآن, والعلوم الشرعية, والرتبوية, وبعض النشاطات ال
 % 86,7 نسبته ما أي(, 46) باإلضافة للقرآن والتجويد

لتجويد, وشي  من طرق ح يكفي أن تقتصر مناهجها على القرآن الكرمي )حفظا وتالوة(, وكذلك منهج ا
 %13,3 نسبته ما أي(, 7) التدريس فقط

 
  الشرعية والرتبوية يف معاهد إعداد معلمات القرآن الكرمي السؤال الثالث: تدريس الطالبات  املواد

 %81,2 نسبته ما أي(, 43) رتكيز يف تصحي  التالوة والتجويدح ال ُيشغل الطالبة عن ال

 %18,8 نسبته ما أي(, 10) رتكيز يف تصحي  التالوة والتجويدح ُيشغل الطالبة عن ال
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  يف حفظ القرآن الكرميالسؤال الرابع: إلزام الطالبة مبنهج مكثف 

  ن واألخطا  التطبيقيةح ال يشغل الطالبة عن الرتكيز يف منهج التالوة وتصحيحها, وكذلك تقومي اللسا

 %35,8 نسبته ما أي(, 19)

(, 34) تقومي اللسان واألخطا  التطبيقيةح يشغل الطالبة عن الرتكيز يف منهج التالوة وتصحيحها, وكذلك 
 %64,2 نسبته ما أي

 
  السؤال اخلامس: الزام الطالبة مبنهج مكثف يف علم التجويد

 %66 نسبته ما أي(, 35) واهلدف األساسي من تعلم التجويد ح ال يشغل الطالبة عن الغاية

 %34 نسبته ما أي(, 18) واهلدف األساسي من تعلم التجويد ح يشغل الطالبة عن الغاية
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البسيط هذا كان اقرتاح النموذج التايل لربنامج متميز إلعداد معلمات القرآن  اآلرا وبنا  على استطالع 
 الكرمي.
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 النموذج املقرتح:

 ن.اعام :مدة البرنامج 
 :خيصص لتدريس القرآن الكرمي والتجويد. العام األول 

)من مخسة أجزا  إىل عشرة كحد أقصى(, أما بالنسبة للتالوة فيقرأ  ,خمففا   )احلفظ(يكون منهج القرآن 
وبالنسبة  للمرور والتدرب على مجيع أحكامه باستفاضة وبرتكيز, مرتني على أقل تقدير, املصحف كامال  

 .يضعه خنبة من املختصني سط بني املخفف واملكثف,للتجويد فيدرس منهج متو 

فرتش  إلكمال  ,إما أن جتتازه بنجاح يفوق الثمانني يف املائة )أو أكثر(يف هناية هذا العام فإن الطالبة و 
العام التايل للحصول على شهادة برنامج إعداد معلمات القرآن الكرمي, أو أهنا ختفق يف اجتياز هذه النسبة 

 ال متكنها من تدريس القرآن الكرمي. , وهذه الشهادةفتمن  شهادة "تصحي  تالوة"

الطالبة للعام األول وتعرضها لظروف متنعها من املواصلة فإهنا متن  شهادة أعلى تدل على ويف حال اجتياز 
عند الضرورة )كأن جتد نفسها يف  أهنا مل تكمل برنامج اإلعداد, لكنها قادرة على أن تكون معلمة قرآن

, وأيا بالد العامل( مكان يفتقر لوجود معلمة قرآن سوا  كان هذا املكان يف بالدنا اإلسالمية أو غريها من
لعدم إكماهلا للسنة  أن تكون هذه الطالبة غري معطلةهذه الشهادة فإن الغرض منها صيغة ما كانت 

 لتميزها. ميكن االستفادة منها عند االحتياج نظرا  بل , الثانية

 :إىل النشاطات  ة والرتبوية األخرى باإلضافةشرعيالاملواد و  مواد علوم القرآنتدرس فيه  العام الثاني
 أولوياته.أصوله و كتفى مبداخل كل علم و يُ ف ,املواد خمففة تكون هذهأقرتح أن و , املختلفة الدعوية

, واملراجعة احلفظ على ون منهج القرآن مقتصرا  , حبيث يك()حفظا  املواد مادة القرآن الكرمي يضاف لتلك 
من وخيصص لكل ترم مخسة أجزا  على األقل غري تلك األجزا  اليت حفظت يف العام األول, وال بأس 

, ويتوقف هذا على تقييم اإلدارة لقدرات القرآن الكرمي كامال   حفظ ومراجعةالزيادة حىت الوصول إىل 
 ت.دارساغلبية العظمى من الاأل

 المقترح النموذج شكل: الثاني المطلب
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 إما بدرجات مستقلة نهج التجويد الذي درس يف العام األول,اختبار مل ضافةإ تمي أقرتح أن ويف هناية العام
 أو يكون له نسبة من درجات القرآن الغيب.

يف حالة اجتياز الطالبة ملواد العام الثاين بنسبة ستني يف املئة )أو أكثر( فإهنا متن  شهادة برنامج إعداد و 
 ها والرقي مبستوى طالباهتا.فيدريس لتلزة لالنطالق إىل احللقات معلمات القرآن, ومبوجبها تكون جاه

متساوية فتكون م الثاين فإهنا متن  شهادهتا للعام األول ويف حالة عدم اجتياز الطالبة لنسبة النجاح يف العا
بسبب حضورها لكامل الربنامج يكون هلا األولوية يف ومل تلتحق بالثاين لكن مع من اجتازت العام األول 
  يف مدارس ودور حتفيظ القرآن الكرمي أكثر من غريها.الرتش  للوظائف اإلدارية 

ال مانع من إضافة ف ؛سة فيه لغرض ماأما يف حالة رغبة القائمني على الربنامج تكثيف مناهج العلوم املدر  
عام ثالث ألجل حتقيق هذه الرغبة, كما ميكن يف حالة تدريس األعاجم ختصيص ترم دراسي أو ترمني 

تعد هذه الربامج وفق قاعدة  ل تعليمهم سائر العلوم, وعموما  ليسه هم اللغة العربيةتسبق الربنامج لتعليم
 االحتياج.

وتطبيقها  هبا بالعناية أوصي القرآن الكرمي معلمات إعداد برامج خمرجات حتسني يف تؤثروهناك عوامل هامة 
 ات التالية. اح أكرب فيه, وهي موضحة يف الصفحمع هذا الربنامج لتحقيق جن
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 امج إعداد معلمات القرآن الكريم:عوامل تؤثر في تحسين مخرجات بر 

 .شروط القبول والتسجيل ومدى تأثيرها في المخرجات 

قبول الطالبة امللتحقة بالربنامج  عادة ما يضطر القائمون على برامج إعداد املعلمات للتساهل يف شروط
خصية, ضعيفة التعليم, وبالتايل ضعيفة الش ا وهيطرهم للقبول هبوذلك بسبب الضعف العام الذي يض

أثنا  الربنامج عليه يسهل فعالية يف الطالبة  من يضع شروطا   هزيلة ضعيفة, على عكس مخمرجاهت ستكون
 .القبول كلما كانت املخرجات نوعية وأكثر متيزا   , وكلما رفع سقف شروطتدريبها وحتسني مستواها

البيئة اليت يُطبق فيها وجود ضعف مستشر يف وحقيقة أنا ال ألوم املضطرين لتخفيف شروط القبول يف حالة 
 لتفطن ألمور:اهم ييدأتطبيقه, لكين أشد على  خاصة إن كان الربنامج يف أول سنوات الربنامج,

بنا  على معطيات  وإعداد فريق لقياس إمكانية التدريجيف رفع شروط القبول, *اعتماد سياسة التدرج 
 ج احلكيمة.الواقع املتغرية, وكذلك لتحديد خطوات التدر 

ر لقبوهلا دون املستوى(, حبيث يشرتط على الناجحات من  شهادات غري قوية للدفعات األوىل )اليت اضطِّ *
 ,تمكنهن من مواكبة مستجدات التدرج يف الربنامجل ,ة سنويا  امتام عدد من دورات املتابعة القصري منهن 

 ن  الطالبة شهادة قوية معتمدة.وذلك ملدة مخس سنوات أو أقل, بعدها متُ 

عداد املعلمات ألول إأن الكثري من اجلمعيات اخلريية اليت طبقت برامج هذا اإلجرا  والسبب يف اقرتاحي 
 ؛األوىل اليت يفرتض أن تكون نواة التدريس يف مجيع املدارس التابعة هلم فالدفعات ..ةمشكلة تقع يف مر 
أضعف الدفعات مقارنة يف الواقع .. هن الالحقة للتدريس يف برامج إعداد املعلمات مرشحات كذلك  هنو 

فالطبقة األوىل الضعيفة هن  ,تتجلى هذه املشكلة مع مرور السنوات وحتسن املخرجاتو مبن خترج بعدهن, 
مات للطبقات املتأخرة من املتميزات, ويصعب استبعاد أستاذة إلحالل طالبتها مكاهنا, كما يصعب معل

 مثل هذه املشكلة يف اجلمعية اخلريية ىل إعادة دراسة الدورة, وقد حدثتأن يطلب من الدفعات األو 
دورات خرجيات   )ظهر مصطل, فعشرين سنة تقريبا  أكثر من باملدينة املنورة منذ  لتحفيظ القرآن الكرمي

, واعتربت األوىل ضعيفة ال يعمل هبا دورات إعداد املعلمات اجلديدة(خرجيات إعداد املعلمات القدمية( و )

 إعداد برامج مخرجات تحسين في تؤثر عوامل: الثالث المطلب
 معلمات القرآن الكريم
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هلذه الفئة,  ي  التالوة املعدة خصيصا  حبعدد من دورات تص تهاعادللتاليف ذلك م, واشرتط مع مرور الوقت
واعتبار شهاداهتن ل لتصحي  تالواهتن وَ وقد صاحب ذلك الكثري من اخلالفات بسب إخضاع األساتذة األُ 

 الغية أو ضعيفة.

عداد املعلمات من خارج قطرهم لتدريس الربنامج يف سنواته األوىل إخربة يف  ن*االستعانة بأساتذة مهرة هل
 .من بنات املنطقة خرجيات صاحلات هلذه املهمةوحلني ترشي  

, وال خيفى على أوال   *الرتوي يف برامج من  الطالبات للسند حىت تتم الطالبة دراسة دورة إعداد املعلمات
إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اجلمعيات اخلريية ملن  طالباهتا السند املتصل  شاهداملنكباب االاملتابع 

 هلذا السبب. الدرجة العالية مما أضعف طالبات السند أيضا  بغض النظر عن أهلية هذه الطالبة هلذه 

ومن واقع جتربيت الشخصية يف هذه النقطة بالذات: ضرورة إخضاع طالبة السند لربنامج إعداد املعلمات 
بأخذ السند على شيخ  -أنا شخصيا  - , أو على األقل دراسته مواكبة مع أخذها للسند, فقد بدأتُ أوال  

قبل التحاقي بدورة إعداد املعلمات, وحني التحقت بالدورة  -حفظه اهلل -راهيم األخضر املقارئ الشيخ إب
طبيعة ف ,؟دين الشيخ؟ وماذا يريد حتديدا  رُ مواكبة مع أخذي للسند أدركت الفرق, فأصبحت أعي مل يحَ 

ئل واستعمال الوسا ,جامدة ال تشبه طبيعة التعلم يف فصل دراسي من حيث األخذ والرد س السندو در 
بعض القيود, لذا أدركت أن أخذ  التعلمية للشرح والتقريب, كما أن أخذ املرأة على رجل يفرض أيضا  

     السند ينبغي أن يأيت يف مرحلة تلي التصحي  املكثف والدقيق للتالوة حىت تكتمل الفائدة.  

 التدريس. منسنوات ثالث التعيين, أو بعد مرور  إجراء اختبارات تقيمية عند 

أقرتح فرض اختبارات تقيمية عند تعيني معلمة القرآن الكرمي يف وظيفة شاغرة بإحدى احللقات وذلك يف 
الل هذه االختبارات استبعاد املخرجات والتجويد, حىت ميكن من خفقط(  )نظرا  تالوة القرآن الكرمي 

علمة على حتسني من برامج إعداد املعلمات, وكذلك لتحفيز املاليت تسربت بسبب أو بآخر  ضعيفةال
 .الختبار التعيني ا  تالوهتا واستذكار التجويد استعداد

كما أقرتح إجرا  اختبارات دورية كل ثالث سنوات )أو أكثر( هدفها احلفاظ على مستوى املعلمة من 
 التايل: املقرتحُ  لنزول, ورمبا يغين عن هذاا
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  للوقوف على  ح النظرية منها وامليدانيةح تناول برامج إعداد معلمات القرآن الكرمي بالدراسات
أعجبتين  ميدانيةاملشاكل واألسباب اليت تؤدي إىل ضعف املخرجات, وأستشهد هنا بدراسة 

لدراسة  كنموذج تطبق ألن جاهزيتها باعتبار وإمنا ؛نتائجها باعتبار ليس النفع متعدية لكوهنا
 علي بن اهلل يعن والدكتور ,مرداد صدقة بن فؤاد الدكتور قدمهاأخرى,  خريية يةعمج أي يف حتليلية
, هح1427/1428الكرمي  القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعيات مللتقى مقدمة عمل ورقة, كالقرين

 تعرضت وقد, (14)"ميدانية دراسة:  القرآنية احللقات ملعلم التدريبية االحتياجات حتليلبعنوان: "
 .املخرجات لتحسني التدريب ألمهيةالدراسة 

  على للحفاظ األقل على أو مستوياهتن لرفع للمعلمات إجبارية تالوة تصحي  دورات إجرا 
 .النزول من مستوياهتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 يعحن والحدكتور, محرداد صحدقة بحن فحؤاد للحدكتور "ميدانيحة دراسحة:  القرآنية احللقات ملعلم التدريبية االحتياجات حتليل("14)
 هح.1427/1428 الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعيات مللتقى مقدمة عمل وهو ورقة, القرين علي بن اهلل
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عداد معلمات القرآن الكرمي إااللتفات لتطوير برامج  ضرورة يتض  البحث هذا يف ُعرض ما خالل من
يف حد ذاته بصمة املتميزين, وهو ضرورة ال ميكن ألن التطوير  وحتقيق اجلودة التعليمية هبا, ,حاليا   املطبقة

 إىل هتدف فهي واإلدارية, التعليمية التنظيمات كافة يف أساسي مطلب التعليمية اجلودة"و االستهانة هبا, 
ومن  ,(15)"والتدريب والتعليم واملعلومات القياس على االعتماد أسسها ومن ,لألدا  املستمر التحسني

من يستفيد  والفطن أيضا   ينشد التميز عليه أن يراجع خطواته ويقيمها قبل أن يكرر السري يف ذات الدرب,
 معلمات عدادإ برامجولعل النظر باهتمام إىل سلبيات  من جتارب اآلخرين حىت ال يقع يف أخطائهم,

 ورائدة متنوعةبرامج منوذجية كثرية ودراسة احللول مع متخصصني من أهل اخلربة مؤذن خبروج  الكرمي القرآن
عادة.ر إىل حيز التطبيق والتنفيذ الذي يصقلها من عيوب ال ينتبه إليه الحُمَنظِّ   

لطاملا متنيت  الكرمي القرآن معلمات عدادإ امجنرب ل مقرتحعلى عرض  البحث هذا يفوفقين اهلل وأعانين  قدلو 
 ستفاد منها,ننتظر أن يدوهنا أصحاهبا ليُ  يف هذا اجملال ال يعدو أن يكون فكرة من حبر أفكاروهو  ,تطبيقه

 الكرمي القرآن معلمات عدادإ برامجاليت تعىن بنقد  والكتابات يف املؤلفات جدا   خاصة وأن الساحة فقرية
أنه   -من وجهة نظري -وإمنا جل ما مييزه  ؛الربنامج هذاأو متيز كمال أدعي   لستُ  ..ألجل ذلك املطبقة,

وهو بذلك خطوة مسجلة حبيث ال يبدأ وُوثق يف حبوث مؤمتر مميز كمؤمتر تطوير الدراسات القرآنية,  تبكُ 
 .وإمنا يبدأ من حيث انتهيتُ  من يأيت بعدي من حيث بدأتُ 

 :والتوصيات النتائج ببعض البحث هذا وأختم

 :النتائج

 الكرمي املطبقة,  القرآن معلمات عدادإ سلبيات يستحق بعضها وصف )فادحة( يف برامج هناك
ولكن جبهود  يف تالفيها , وبعضهم ينج  فعال  والقائمون عليها يدركون بعض هذه السلبيات

 .فردية

                                                           

 اجلهيمي الرمحن عبد بن أمحد: التعليم" إعداد خمرجات جودة لتحسني مقرتح البحث بعنوان: "تصور (15)
 هح.1427/1428الكرمي  القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعيات مللتقى مقدمة عمل وهو ورقة

 

 الخاتمة 
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 رغم احلاجة إليه, ووجود  قليل جدا   الكرمي القرآن معلمات عدادإ برنامج الكتابة والتأليف يف نقد
 مؤمترات تعىن حماورها مبثل هذه املواضيع هلي فرصة جيدر مبنسويب املؤسسات القرآنية استغالهلا.

  عداد املعلمات وبني من يطبق, فمن يطبق ويباشر العمل فيها إوجود فجوة بني من ينظر لربامج
لوضع خطط وبرامج  - من وجهة نظري -وحيتك مبشاكلها وتفاصيلها الدقيقة هم األجدر 

 تطويرية هلا.
  بشكل يُعىن مركز وهو" لالستشارات معاهد مركز" هو لدليل املعاهد القرآنيةإلكرتوين وجود موقع 

 يف القرآنية املعاهد وتطوير لتأسيس واخلدمات العلمية والدراسات االستشارات بتقدمي رئيس
اك وتنشيط كبري, وهنوبه كتب وأفكار جيدة لكنه حيتاج إىل تطوير  السعودية, العربية اململكة

بالرياض على الفيس  الكرمي القران معلمات معاهد خرجيات تذكر فتشكر كرابطة جهود مبعثرة
 .م2012لكنها لألسف متوقفة منذ  بوك,

 :التوصيات

 يف كل أحنا  اململكة,الكرمي  القرآن معلمات عدادإ تنفيذ دراسة ميدانية تستقصي تفاصيل برامج 
وجتارهبا يف جمال  واستعراض تارخيها , وذكر إجيابياهتا وسلبياهتا بكل شفافية,مع التصري  بأمسائها

 .اخمرجاهت ضعف إىل تؤدي اليت واألسباب املشاكل على لوقوفوا الكرمي, القرآن معلمات عدادإ
  عدادإ جيمع املهتمني واملهتمات بربامج نشا  منتدى متفرع عنهإتبين أحد املنتديات القرآنية الرائدة 

املعلمني  ر برامج إعداديتطو  هم وجتارهبم سوا  يفأفكار فيه يضع املعلمون , و الكرمي القرآن معلمي
مع زمالئهم وكذلك مع أهل اخلربة  ومناقشة ذلك ,ر معلمي القرآن أنفسهميتطو أو يف 

أن ينشأ يف ملتقى أهل التفسري؛  ممثال   نية, وإين ألهيب مبركز تفسري للدراسات القرآواملختصني
 لقرآن الكرمي وأهله.جليلة لخدمة كفرع من فروعه اليت كانت والزالت تقدم هذا املنتدى الوليد  

 وكذلك دعم , "لالستشارات معاهد مركز" القرآنية املعاهد دليلاخلاص ب لكرتويناإل وقعتنشيط امل
 الفيس على بالرياض الكرمي القران معلمات هدمعا خرجيات كرابطةوتنشيط بعض اجلهود اجليدة  

 .م2012 منذ متوقفة وهذه الرابطة على سبيل املثال وغريها, ,بوك
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 امللتقى عداد معلمي ومعلمات القرآن الكرمي على غرارإللقائمني على برامج  سنوية لقا ات عقد 
 جدة يف الشاطيب اإلمام معهداملعهد املميز:  أقامه الذي ,القرآنية العلمية للمعاهد األول العلمي
 .(واملأمول الواقع:  القرآنية العلمية املعاهد خمرجات: ) عنوان حتت ,هح1433 عام

 عداد معلمات القرآن الكرمي. إه لربامج دراسة وتنفيذ هذا النموذج الذي اقرتحتُ  تبين 

 ال حجة علي.أسأل كما وفق وأعان أن ينفع هبذا العمل وجيعله حجة يل  البحث هذا ختام ويف

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وسلم اهلل وصلى هذا 
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 لقرآن الكرمي.ا  

 "صدقة بن فؤاد للدكتور ,"ميدانية دراسة: القرآنية احللقات ملعلم التدريبية االحتياجات حتليل 
 لتحفيظ اخلريية اجلمعيات مللتقى مقدمة عمل ورقة وهو, القرين علي بن اهلل يعن والدكتور, مرداد
 .هح1427/1428 بالرياض الكرمي القرآن

 "ورقة ويعد, اجلهيمي الرمحن عبد بن أمحد: إعداد, "التعليم خمرجات جودة لتحسني مقرتح تصور 
 .هح1427/1428 بالرياض الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعيات مللتقى مقدمة عمل

 "فوق ما العمرية الفئة لدى املتأصلة التالوة أخطا  تصحي  مهارة يف القرآن معلم أدا  تطوير 
 األول. القرآنية الدراسات تطوير مؤمتر حبوث من وهو, اسكندراين سعد حممد حلفصة", الثالثني

 "1ط, هح1430, الرياض, البدر ناصر بن بدر.د.أ, "وآثاره أمهيته الكرمي القرآن املرأة تعليم ,
 .احلميضي مطابع

  الدين وحمب الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق, البخاري امساعيل بن عبداهلل أبو, البخاري صحي 
 .السلفية املطبعة, اخلطيب

 من حبوث ندوة عناية  حيدر, سعيد حازم للدكتور الكرمي, القرآن ملعلم الشخصية املقومات
 فهد امللك جممعاململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه, حتت احملور الثالث, طباعة 

 .الشريف املصحف لطباعة
 االستشارات بتقدمي رئيس بشكل يُعىن مركز وهو, اإلنرتنت على" لالستشارات معاهد مركز" موقع 

 .السعودية العربية اململكة يف القرآنية املعاهد وتطوير لتأسيس واخلدمات العلمية والدراسات

http://www.m3ahed.net/default.aspx  

  

 المراجـــــع
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