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 مستخلص الدراسة
ىدفت الدراسة إىل التعرف على أىم الكفايات الالزمة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي،  أهداف الدراسة:

 التخصص، عدد سنوات ا٠تربة يف ىذا اجملال. ا١تستجيب، ٣تالوذلك حسب ا١تتغَتات اآلتية: 
 ا١تنهج االستنباطي، ا١تنهج الوصفي. منهج الدراسة:

للكشف عن أىم   .(131) وعددىم: استبانة مت تطبيقهما على ٣تموعة من ا١تختصُت أداة الدراسة والعينة:
 كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي يف منطقة مكة ا١تكرمة.

 لتي توصلت إليها الدراسة: أهم النتائج ا
 أفادت عينة الدراسة أن إٚتايل كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي مهمة بدرجة كبَتة جداً. -

 أهم توصيات الدراسة: 
توعية مدراء ا١تراكز واٞتمعيات واجملمعات، وا١تشرفُت، وا١تدربُت بأىم الكفايات ا١تنوطة ٔتعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن  -

 ليعملوا على ٖتقيقها لديهم، وتطوير أدائهم وفقاً ٢تا.الكرمي 
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Abstract: 

Study Title: Competencies of the Holy Koran rings teachers from the 

perspective of Islamic education: " Afield study". 

Researcher Name: Majid Farhan Saeed Al-Omary. 

Objectives of the study: The study aimed to identify the most important 

competencies necessary for the Holy Koran rings teachers, according to 

the following variables: the respondent, the area of specialization, 

number of experience years in this area.  
Methodology: The researcher used deductive and descriptive approaches. 

The study tool and sample: a questionnaire was applied to a group of experts (131) 

for the detection of the most important competencies of teachers teaching the Koran 

in Mecca area. 

The most important findings of the study: 

- The study sample reported that the total competencies of teachers the 

Koran rings were very important. 

The most important recommendations of the study: 

- Making the centers' directors and associations, supervisors, and 

trainers aware of  
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 المقدمة:
اٟتمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل لو عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعا١تُت نذيرا، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، الكرمي ا١تنان، ىدانا لإلسالم، 

فأرسل إلينا أفضل رسلو وأنزل عليو خَت كتبو، وأشهد أن ٤تمدا وتفضل علينا بنعمة اإلديان والقرآن، 
عبده ورسولو، الداعي إىل اإلديان، وا١تبلغ عن ربو آيات القرآن، صلوات ريب وسالمو عليو، وعلى آلو 

  وصحبو الكرام، أما بعد.
وسر وىو نرباس ىذه األمة  ؛أنزل اهلل القرآن ليكون نورا وىدى للمؤمنُت يف الدنيا واآلخرة

بََع ُهَداَي "كما قال سبحانو:   سعادهتا، تكفل اهلل ١تن قرأه وعمل بو أال يضل وال يشقى، َفَمِن اتَّ

 بالتمسك بو يف ٚتيع شؤون اٟتياة وأمر اهلل عز وجل نبيو(، 123")طو:َفلاَ ًَِضلُّ َولاَ ًَْشَقى
َك َعلَ " فقال تعاىل: ٍَ إَِلٌَْك إِنَّ ِذي ُأوِح ى ِصَراٍط َفاْسَتْمِسْك ِبالَّ

 (، وبو أخرج اهلل الناس من ظلمات اٞتهل إىل نور ا٢تداية.43")الزخرف:مُّْسَتِقٌم
ولذلك أعلى النيب صلى اهلل عليو وسلم من شأن القائمُت بتعليمو، وخصهم ٔتا مل خيص بو 

(، وجعل صلى اهلل عليو 5427، ه1447غَتىم فقال: "خَتكم من تعلم القرآن وعلمو" )البخاري، 
، النيسابوريأكثر الناس حفظا للقرآن مقدما يف اإلمامة فقال: "يؤم القوم أقرؤىم لكتاب اهلل" ) وسلم

(، وحث على إكرام ٛتلة القرآن، واٟترص على إنزا٢تم منزلتهم الالئقة ٔتا حيملون يف 673، ه1427
اإلسالم وحامل  صدورىم من كالم اهلل جال وعال فقال: "إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشيبة يف

(، وحىت تتلقى األمة القرآن غضا  4843، 1389، السجستاينالقرآن غَت الغايل فيو واٞتايف عنو" )
: لعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قا عنكان الرسول صلى اهلل عليو وسلم يهتم بذلك،   ،كما أنزل

سجدة فيسجد ونسجد معو حىت  "إن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها
وكان حيثهم ويرغبهم يف اٞتلوس  ،(1447،1479 )البخاري، ما جيد بعضنا موضعا ١تكان جبهتو"

لتالوة القرآن ومدارستو فيما بينهم، بقولو: "وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل 
الرٛتة وحفتهم ا١تالئكة وذكرىم اهلل فيمن ويتدارسونو بينهم، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
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(، فكانوا يقرؤون القرآن ويعيشون مع معانيو حىت أصبح 2699، 1427، النيسابوريعنده")
(، 63، ص1ج ،1447الصحابة يتواصون بينهم بقول: "اجلس بنا نؤمن ساعة")العسقالين، 

 جيلسون مع القرآن تالوة وتدبرا وعمال، ويوصون طالهبم بذلك.و 
فإنو  ،أبو سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو أحد طالبو قائال: "عليك بذكر اهلل وتالوة القرآن ىأوص

(، وىذا عقبة ابن 165، ص5ج ،ه1427روحك يف أىل السماء وذكرك يف أىل األرض" )الذىيب، 
، فقرأ، فبكى ي"كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال لو عمر: اعرض عل رضي اهلل عنو عامر

: رضي اهلل عنو (، ويسأل معاذ بن جبل أبا موسى األشعري414، ص3، ج1427ذىيب، عمر" )ال
]أي أالزم  "كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرؤه يف صاليت، وعلى راحليت، ومضطجعا، وقاعدا أتفوقو تفوقا"

مع القرآن، وكيف  رضي اهلل عنهم حال الصحابة ىنا يتضح(، 5959 ،1443)الصنعاين،  قراءتو[
 يف ليلهم وهنارىم. ساجل وقتهم ويعترب أسا أصبح يأخذ

وقد ظهر أثر ىذه األمهية للقرآن الكرمي على حياة التابعُت ومن بعدىم؛ فجعلوا تعليم القرآن 
أىم أولوياهتم، وأول ما يبتدأ بو يف التعليم حىت "كان السلف ال يعلمون اٟتديث والفقو إال ١تن حفظ 

عي حفظ القرآن وىو ابن سبع سنُت، مث حفظ ا١توطأ وىو ، الشاف(38، ص1447)النووي،  القرآن"
 ابن عشر سنُت، وابن جرير الطربي حفظ القرآن ولو سبع سنُت، وكتب اٟتديث وىو ابن تسع سنُت.

وقد تعاقبت األمة على العناية بالقرآن الكرمي، تالوة، وتعلما، وتعليما، وتفقها، عرب عصورىا 
 ا١تتالحقة 

 وحفظو بطرق تناسب كل جيل وعصر؛ الكرمي القرآنا لالىتمام بتعليم ويف ىذا العصر وامتداد
اىتماما كبَتا يتبدى من خالل سياسة الدولة  ا١تملكة العربية السعودية تعليم القرآن الكرمي تويل

ٚتعيات ٖتفيظ القرآن الكرمي ا١تنتشرة يف ا١تملكة،  التعليمية اليت تنفذىا مؤسسات عديدة، من بينها
بدور ملموس يف ٖتقيق ا٠تَتية اليت وعد هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه األمة بقولو: اليت تقوم 

عمارة ا١تساجد بتالوة لتسهم يف (، 5427، 1447)البخاري،  "خَتكم من تعلم القرآن وعلمو"
 لكافة فئات اجملتمع، وخاصة الفتيان والفتيات عن طريق حلقاهتا اليت تعترب والقرآن، وتقوم بتعليم
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األمر الذي  ؛"إحدى احملاضن ا١تهمة يف بناء األجيال، وتربيتهم وتأديبهم على أخالق القرآن وتعاليمو
زاد اإلقبال عليها  حيثجعل ىذه اٟتلقات ضرورة شرعية لرعاية أبناء ا١تسلمُت يف واقعنا ا١تعاصر 

دى تالميذ اٟتلقات")الزىراين، وا١تطالبة هبا، ألهنا ذات أثر إجيايب وكبَت يف تكوين ا١تيول واالٕتاىات ل
 (.156، ص1425
 نتقاءال ت اٟتاجةكان  ،والًتبية على أخالقو ،ىذه اٞتمعيات يف تعليم القرآن الكرمي ٖتقيقا لدورو 
، تراقبو وتالحظو، يف بة لو٤ت مفظ القرآن الكرمي، وقلوهبٟت قبل عليو الطالب، الذي يريبا١تعلم ا١ت

 .سلبا وإجيابا تتأثر بكل ذلكفحركاتو، وسكناتو، وجلوسو، وقيامو، وكالمو، وصمتو، 
لذلك كان سلفنا يهتمون با١تعلم، وحيرصون على توجيهو والرقي بو، ١تا لو من دور فاعل يف 

ابن مسعود يوصي و، البناء والتأثَت، فأوصوا بأن يكون معلم القرآن متميزا يف عبادتو وسلوكو وتعليم
قائال: "ينبغي ٟتامل القرآن أن يعرف بليلو إذا الناس نائمون وبنهاره إذا  حامل القرآنرضي اهلل عنو 

، ويوصي الفاروق عمر ابن (231، ص1429)العبسي،  الناس يفطرون وْتزنو إذا الناس يفرحون"
نفسهم فيقول: " يا معشر القراء، معلمي القرآن بوصية تثَت ا٢تمة والعزة يف أ رضي اهلل عنو ا٠تطاب

ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا ا٠تَتات، وال تكونوا عياال على الناس" )البيهقي، 
(، وعقبة بن أيب سفيان ١تا دفع ولده إىل ا١تؤدب قال لو: "ليكن أول ما تبدأ بو 81، ص2، ج1414

فاٟتسن عندىم ما استحسنت، والقبيح  من إصالح بٍت إصالح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك
 (.48، ص2، ج1423عندىم ما استقبحت")اٞتاحظ، 

ويعلق اإلمام اآلجري رٛتو اهلل بعد ذكره لكثَت من األحاديث واألقوال للسلف، حول أمهية  
أخالق وسلوك معلم القرآن فيقول: "ىذه األخبار كلها تدل على أن أىل القرآن ينبغي أن تكون 

(، وحيذر رٛتو 44، ص1426ينة ألخالق من سواىم ٦تن مل يعلم كعلمهم")اآلجري، أخالقهم مبا
اهلل معلم القرآن من مغبة ا٨ترافو عن الصراط ا١تستقيم، عندما يتصف ببعض الصفات فيقول: "فأما 
من قرأ القرآن للدنيا أو ألبناء الدنيا، فإن من أخالقو أن يكون حافظا ٟتروف القرآن مضيعا ٟتدوده، 

 عظما يف نفسو، متكربا على غَته، قد اٗتذ القرآن بضاعة يتأكل بو األغنياء، ويستقضي بو اٟتوائج"مت
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( "فمن كانت ىذه أخالقو صار فتنة لكل مفتون، ألنو إذا عمل باألخالق 32، ص1426اآلجري، )
فعل ىذا،  اليت ال ٖتسن ١تثلو اقتدى بو اٞتاىل فإذا عيب على اٞتاىل قال: فالن اٟتامل لكتاب اهلل

 (33، ص1426اآلجري، ) فنحن أوىل أن نفعل"
وأفرد العلماء قدديا وحديثا معلم القرآن با١تصنفات اليت تتحدث عن صفاتو وأخالقو اليت ينبغي 

واآلجري رٛتو اهلل ألف كتاب  ،أن يتحلى هبا، فابن سحنون رٛتو اهلل ألف كتاب "آداب ا١تعلمُت"
 والنووي رٛتو اهلل ألف كتاب "التبيان يف آداب ٛتلة القرآن". ،"أخالق ٛتلة القرآن"

إتاه جديد يف إعداد وتأىيل  عشرين،الستينيات من القرن ال وباإلضافة ١تا سبق، برز يف أواخر
ا١تعلمُت يقوم على الكفايات، ْتيث يتم اختيار وإعداد وتأىيل ا١تعلم وفق الكفايات اليت تعرب عن 

يت ينبغي أن يكون عليها ا١تعلم وتظهر يف أدائو، ففاعلية العمل يف ٚتعيات ٖتفيظ الصورة ا١تتكاملة ال
على ما حيققو ا١تعلم يف حلقة ٖتفيظ القرآن الكرمي، وما يقدمو من بصفة رئيسة  القرآن الكرمي يعتمد

 .طالب حفاظ لكتاب اهلل عز وجل، وما حيدثو من تغيَت مرغوب يف سلوكياهتم ومهاراهتم
ٔتجموعة من ا١تعارف والقيم  معلمي القرآن الكرمي،ذا، تتبُت ضرورة إكساب وٖتلي ويف ضوء ى

إسالمية مستنبطة من الكتاب والسنة وحال سلف األمة،  منهجيةتنطلق من  واآلداب وا١تهارات اليت
 :علىاليت تنص يف أىدافها الئحة اٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ويؤكد على ذلك أيضا 

ومن مث تربز، (، 29، ص1434ل ا١تعلمُت وا١تعلمات لتعليم القرآن الكرمي")الالئحة األساسية، "تأىي
ٖتديد ىذه الكفايات  وذلك من خالل االىتمام بالكفايات اليت جيب أن ديتلكها ا١تعلمضرورة 

واجبهم الًتبوي والدعوي  حىت يتمكن ا١تعلمون من أداء وقياسها وتقوديها بشكل علمي وصحيح
 ل اٟتلقات القرآنية.داخ

يف الرقي ٔتستوى معلمي حلقات يرجو أن تسهم لذلك قام الباحث بإجراء ىذه الدراسة اليت 
ٖتفيظ القرآن الكرمي، من خالل ٖتديد أىم الكفايات اليت جيب أن تتوفر لديهم من منظور الًتبية 

 اإلسالمية.
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
ٖتفيظ القرآن الكرمي، وباستقراء أدبيات البحث ا١تعنية من خالل عمل الباحث ّتمعيات 

 ٔتوضوع الدراسة، اتضح ما يلي:
 ال تشًتط ٚتعيات ٖتفيظ القرآن الكرمي أن يكون ا١تعلم فيها حاصال على مؤىل تربوي. -
أدرج ا١تلتقى السنوي األول للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي با١تملكة، يف توصياتو أمهية  -

مستوى معلمي حلقات التحفيظ من الناحية الشرعية والثقافية والًتبوية، وتوعيتهم  "ٖتسُت
 ،1425 با١تستجدات اٟتضارية وهتيئة الفرص ا١تناسبة ٢تم للتدريب والتطوير")التوصيات ا٠تتامية،

 (.19ص
فيظ ذكر الظاىري " أمهية زيادة االىتمام با١تعلمُت الذين ىم على رأس العمل يف حلقات ومراكز ٖت -

القرآن الكرمي من خالل االرتقاء ٔتستواىم ا١تعريف والتعليمي واطالعهم على اٞتديد يف طرق التدريس 
 (258، ص1426واٞتوانب الًتبوية")الظاىري، 

ات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن "حاجة بعض معلمي ومعلمات اٞتمعي ة السواط:نتائج دراس أوضحت -
طالب  بإرشاد الدراسة أوصتومن مث تطوير من خالل التدريب، إىل زيادة ا٠تربة وا١تهارة وال الكرمي،

 .(261ص ،1427 ،سواط)ال، الدراسات العليا للقيام بدراسات حول حلق ٖتفيظ القرآن الكرمي
كما أوصى بأمهية إعداد ،  أوصى البطاطي بأمهية إعداد برنامج دبلوم تربوي خاص ٔتعلمي اٟتلقات -

ندة للدبلوم الًتبوي، كالدورات التدريبية، وورش العمل، وااللتقاء منظومة من الربامج الًتبوية ا١تسا
كما اقًتح إجراء دراسة حول ىذا ،  با١تختصُت لإلفادة منهم يف رفع كفاءة ا١تعلمُت وٕتويد عملهم

 (273، ص1434الدبلوم ا٠تاص ٔتعلمي اٟتلقات. )البطاطي، 
"ونظرا لقلة الكتب والدراسات ا١تعينة ١تدرسي ومشريف حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي على أدائهم 

(، وألمهية التعاون بُت اٞتمعيات واٞتامعات 4، 1417لدورىم بالصورة ا١تطلوبة")ا١تنتدى اإلسالمي، 
م يف وضع من خالل الدراسات البحثية؛  اليت تقدم من الباحثُت دعت اٟتاجة لتقدمي دراسات تسه
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ضوابط تساعد على اختيار معلم حلقة التحفيظ بشكل جيد، وإعداده وفق معايَت واضحة، مث تطويره 
 وتدريبو وىو على رأس العمل بشكل مستمر.

كان ىذا دافعا للباحث إىل القيام هبذه الدراسة وبناء عليو؛ تتمثل مشكلة الدراسة يف وقد  
 :ةيتاآل سئلةاإلجابة عن األ

باٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ٔتنطقة مكة ٖتفيظ القرآن الكرمي مي حلقات معل ما واقع (1
 ؟ا١تكرمة

 ؟أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من منظور الًتبية اإلسالميةما  (2
 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إىل ما يأيت:
عيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي يف التعرف على واقع معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي باٞتم (1

 ا١تملكة.
 ولتحقيق ىذا ا٢تدف كان التفصيل التايل:

التعرف على واقع اٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي، من حيث نشأهتا، وأىدافها، وىيكلها  -
 اإلداري والتنظيمي.

طريقة إعدادىم، التعرف على واقع معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من خالل الكشف عن  -
 وكيفية قبو٢تم باٟتلقات، وا١تهام ا١تنوطة هبم، وا١تشكالت اليت تواجههم، يف أثناء عملهم باٟتلقات.

 بناء قائمة بأىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من منظور الًتبية اإلسالمية. (2
 ولتحقيق  ىذا ا٢تدف كان التفصيل التايل:

 القرآن الكرمي من القرآن والسنة وكالم سلف األمة. معلمي كفايات  أىم استنباط -
أدبيات البحث وا٠تربات  كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من خالل  استقراء أىم  -

 ا١تعاصرة يف ىذا اجملال.
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 .همكفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من خالل مهام  ٖتديد  -
 .ٖتفيظ القرآن الكرمي عن أىم الكفايات ا١تنوطة هبماستطالع آراء ا١تختصُت  ٔتعلمي حلقات   -

: كفايات معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم من خالل الدراسات األولالمبحث 
 والبحوث السابقة وخبرات الواقع.

من مصادر اشتقاق الكفايات كما ذكر سابقا ا٠تربات والدراسات السابقة ففيها ذكر لكفايات 
راجها ضمن كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي، وىذه ا٠تربات ديكن االستفادة منها إلد

جهود و أوراق العمل يف ا١تؤ٘ترات والندوات، و ْتوث اجملالت احملكمة، و تتنوع فمنها: الرسائل العلمية، 
ونظرا لكثرة الكفايات وتنوعها، سيقتصر عرض مراكز التدريب واٞتمعيات حول كفايات ا١تعلمُت، 

 ىذا ا١تبحث على التقسيم العام للكفايات واجملاالت وعدد الكفايات يف كل ٣تال فقطـ.الكفايات يف 
( كفاية, 139لكفايات النوعية ١تعلم الًتبية الدينية اإلسالمية وبلغ عددىا )لشليب  عرض

( كفاية,  27وقسمها إىل أحد عشر ٣تاال رئيسيا: كفايات خاصة بالقرآن الكرمي وعلومو وعددىا )
( كفاية,  19( كفايات, كفايات مرتبطة بالتفسَت وعددىا )7صة بالتجويد وعددىا )كفايات خا

( كفاية, كفايات مرتبطة باٟتديث النبوي الشريف وعددىا 21كفايات تتصل بالعقيدة وعددىا )
(  14( كفاية, كفايات الفقو وعددىا )12( كفاية, كفايات السَتة النبوية الشريفة وعددىا )18)

(  6( كفايات, كفايات الًتبية اإلسالمية وعددىا )8النظم اإلسالمية وعددىا ) كفايات, كفايات
(  4( كفايات, كفايات الثقافة العامة وعددىا )7كفايات, كفايات الثقافة اللغوية واألدبية وعددىا )

 (.44، ص2444)شليب،  .كفايات
يَت: معايَت السمات إىل ٜتسة معا ليت ينبغي توفرىا يف أي معلمشوق و٤تمد الكفايات ا قسمو 

( معيارا، معايَت ا١تتطلبات 13( معايَت، معايَت متطلبات ا١تهنية وعددىا )14الشخصية وعددىا )
( معايَت، معايَت 8( معيارا، معايَت ا١تتطلبات األخالقية وعددىا )12العلمية والثقافية وعددىا )

 (.176ص ،1416)شوق، ٤تمد،  .( معايَت14ا١تتطلبات االجتماعية وعددىا )
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ىي ٜتسة أبعاد: و أبعاد الكفايات اليت ينبغي توفرىا يف ا١تعلم الفعال  الفتالوي دراسة وذكرت
(كفاية، البعد الًتبوي ويضم: 26( كفاية، البعد األكادديي وعددىا )24البعد األخالقي وعددىا )

فايات، ( ك14( كفايات، وكفايات التدريس وعددىا )7الكفايات السابقة للتدريس وعددىا )
التفاعل والعالقات االجتماعية  وكفايات( كفايات، 3وكفايات تقومي نتائج التدريس وعددىا )

 (.37، ص2443( كفاية" )الفتالوي، 11واإلنسانية وعددىا )
٣تاالت  ةإىل ثالث تنقسمالكفايات التعليمية للمعلم وا١تتعلقة بالقياس والتقومي، أن وذكر جامل 

( كفاية، الكفايات ا٠تاصة ٔتجال 13جال صياغة األىداف وعددىا )وىي: الكفايات ا٠تاصة ٔت
( كفاية، الكفايات ا٠تاصة ٔتجال تقومي التحصيل الدراسي 35قياس التحصيل الدراسي وعددىا )

 (.347، ص1433)جامل،  .( كفاية23وعددىا )
لاللتحاق ٔتهنة كفايات ا١تعلم على شكل معايَت  مكتب الًتبية العريب لدول ا٠تليج قسمو  

( كفايات، السالمة البدنية والنفسية 6التعليم وىي: اٟتصول على رخصة عمل تعليمية وعددىا )
(  3( كفايات، فًتة التجربة وعددىا )4( كفايات، متطلبات مهنية أساسية وعددىا )4وعددىا )

ق السالمة ( كفايات، ٖتق5كفايات، اجتياز اختبارات الكفايات األساسية للمعلمُت وعددىا )
)مكتب الًتبية،  .( كفايات4( كفايات، االستمرارية يف مزاولة ا١تهنة وعددىا )4القانونية وعددىا )

 (.27، ص1432
مقومات ١تعلم اٟتلقات وىي: ا١تقومات العقدية واألخالقية ثالثة  وذكر ا١تنتدى اإلسالمي

( كفايات، ا١تقومات ا١تهنية 4ا )( كفاية، ا١تقومات ا١تتعلقة با١تظهر وعددى17والسلوكية وعددىا )
 (.13، ص1417)ا١تنتدى اإلسالمي،  .( كفاية11وعددىا )

( كفاية،  13وىي: كفايات ٗتطيط وعددىا ) ١تعلم القرآن الكرمي وذكر اٞتالد كفايات عامة
( كفاية، كفايات األساليب والوسائل التعليمية واالنشطة وعددىا 22كفايات تنفيذ الدرس وعددىا )

( كفاية، 17( كفاية، كفايات التقومي وعددىا )15كفاية، كفايات إدارة الصف وعددىا )( 17)
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( كفاية، خاصة بتدريس التفسَت وعددىا 14وكفايات خاصة وىي: خاصة بتدريس القرآن وعددىا )
 (.66، ص2411)اٞتالد،  .( كفاية15)

القرآنية، وقسمها إىل: ٝتات ن يف ا١تدارس يا١تتميز  الطالبوذكر مركز تكوين ٝتات ١تعلم 
، 1434تكوين، مركز ) .( كفايات8( كفاية، وٝتات تعليمية وعددىا )11شخصية وعددىا )

 (.48ص
وقسم السلمي كفايات معلم الصفوف األوىل يف الفكر الًتبوي اإلسالمي إىل ٙتانية ٣تاالت 

(  24يذ وعددىا )( كفايات، كفايات العرض والتنف9وىي: كفايات التخطيط للدرس وعددىا )
( كفايات، كفايات األنشطة والوسائل التعليمية وعددىا 14كفاية، كفايات إدارة الصف وعددىا )

(كفاية، كفايات أخالقيات مهنة 17( كفايات، كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية وعددىا )8)
ايات التقومي وعددىا ( كفاية، كف11( كفاية، كفايات مبادئ التعليم وعددىا )17التعليم وعددىا )

 (.257ص ،1429)السلمي،  .(كفاية16)
و ذكر العربي الكفايات التدريسية ١تعلم العلوم الشرعية وقسمها إىل قسمُت: الكفايات العامة 
ٔتهام ا١تعلم أثناء التدريس وتشمل ٜتسة ٣تاالت وىي: الكفايات ا٠تاصة بالتمهيد للدرس وعددىا 

( كفاية, الكفايات ا٠تاصة 11بأساليب التدريس وعددىا )( كفايات, الكفايات ا٠تاصة 5)
( كفاية, 14( كفايات, الكفايات ا٠تاصة بالتقومي وعددىا )8باستخدام الوسائل التعليمية وعددىا )

والقسم الثاين وىو الكفايات ا٠تاصة ٔتهام  ،( كفاية15الكفايات ا٠تاصة باألداء الشخصي وعددىا )
( ٣تاالت وىي: الكفايات ا٠تاصة بتدريس القرآن الكرمي وعددىا 3) معلم ا١تواد الشرعية وتشمل

( كفاية, الكفايات ا٠تاصة 17( كفاية, الكفايات ا٠تاصة بتدريس تفسَت القرآن الكرمي وعددىا )19)
 (.135، ص1422)العربي،  .( كفاية12بتدريس اٟتديث الشريف وعددىا )

( كفاية, مندرجة 98ن الكرمي يف ا١ترحلة الثانوية )و ذكر الفوزان الكفايات الالزمة ١تعلمي القرآ
ٖتت ٙتانية ٣تاالت رئيسة, ىي: ٣تال التخطيط, ٣تال التنفيذ, ٣تال إدارة الصف, ٣تال التقومي, ٣تال 
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تقنيات التعليم, ٣تال العالقات اإلنسانية واالجتماعية, ٣تال النمو ا١تهٍت, ٣تال القيادة" )الفوزان، 
 (.174، ص1431

حمليميد "الكفايات األساسية ١تديرات ا١تدارس النسائية ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي وذكر ا
( كفاية, الكفايات الشخصية 16بالرياض مقسمة على اجملاالت التالية: الكفايات القيادية وعددىا )

( 14( كفاية, الكفايات العلمية وعددىا )16( كفاية, الكفايات اإلدارية وعددىا )13وعددىا )
 (.93، ص1431)احمليميد،  .( كفايات5كفايات, الكفايات التقنية وعددىا )

و ذكر الدويش الكفايات التدريسية الالزمة ١تعلمي القرآن الكرمي وقسمها إىل ٜتسة ٣تاالت 
( كفاية, ٣تال 18( كفاية, ٣تال ٘تثيل الدرس وعددىا )15وىي: ٣تال التخطيط للدرس وعددىا )

( كفاية, ٣تال التعامل 11( كفايات, ٣تال التقومي وعددىا )7يمية وعددىا )استخدام الوسائل التعل
 (.234، ص1428)الدويش،  .( كفاية15مع الطالب وإدارة الفصل وعددىا )

و ذكر البطاطي يف الدور الًتبوي ١تعلمي اٟتلقات القرآنية معايَت اختيار معلمي اٟتلقات 
( معايَت, ا١تعايَت 5( معايَت, ا١تعايَت األخالقية وعددىا )5)القرآنية وىي: ا١تعايَت اإلديانية وعددىا 

( 5( معايَت, ا١تعايَت النفسية وعددىا )5( معايَت, ا١تعايَت العقلية وعددىا )5االجتماعية وعددىا )
 (.34، ص1434)البطاطي،  .( معايَت5معايَت, ا١تعايَت الصحية وعددىا )

( مقومات, 4قرآن وىي: ا١تقومات الذاتية وعددىا )و ذكر حيدر ٣تموعة من ا١تقومات ١تعلم ال
، 1421)حيدر،  .( مقومات8( مقوم, ا١تقومات الًتبوية وعددىا )15ا١تقومات العلمية وعددىا )

 (.2ص
والقرين االحتياجات التدريبية الالزمة ١تعلمي اٟتلقات القرآنية و٘تثلت يف أربعة  مردادو ذكر 

( كفاية, الكفايات ا١تهنية )االتصال 21تخصصية وعددىا )أبعاد وىي: الكفايات الشخصية وال
(  14( كفاية, الكفايات ا١تهنية )تدريس القرآن الكرمي( وعددىا )21والتفاعل وإدارة اٟتلقة( وعددىا )

 (.424، ص1433)مرداد، القرين، . ( كفاية14كفاية, الكفايات ا١تهنية )الفنية واإلدارية( وعددىا )
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ياجات التدريبية يف اٞتانب التدريسي ١تعلم القرآن الكرمي يف ا١ترحلة وذكر ا١تطرودي االحت
( كفاية، ٣تال التنفيذ 24الثانوية ٔتدينة الرياض من خالل اجملاالت التالية: ٣تال التخطيط وعددىا )

(  11( كفايات، ٣تال إدارة الصف وعددىا )8(كفاية، ٣تال تقنيات التعليم وعددىا )27وعددىا )
 (.364، ص1432)ا١تطرودي،  .( كفايات14التقومي وعددىا ) كفاية، ٣تال

وذكر زبادي الكفايات التعليمية والًتبوية ١تعلم القرآن من خالل عدة جوانب تناو٢تا وعددىا 
(  4( كفاية، جانب تدبر القرآن وعددىا )12( جانب وىي: جانب تنسيق ا١تعرفة وعددىا )14)

( كفايات، جانب توظيف تقنية ا١تعلومات 8لتعلم وعددىا )كفايات، جانب توفَت بيئة صفية معززة ل
( كفايات، 3( كفايات، جانب تفريد التعليم وعددىا )3يف تعليم وتعلم القرآن الكرمي وعددىا )

(  5( كفايات، جانب ربط اٟتلقة القرآنية باجملتمع وعددىا )5جانب القيام بدوره باحثا وعددىا )
( كفايات، 6افة اإلسالمية مع االنتفاع با١تعرفة العا١تية وعددىا )كفايات، جانب احملافظة على الثق

( كفايات، جانب 9( كفاية، جانب تفعيل النشاط غَت اٟتلقي وعددىا )11جانب التقومي وعددىا )
( كفايات، جانب الدعوة إىل اإلديان باهلل 9ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليو لدى الطالب وعددىا )

( كفايات، جانب الدعوة إىل العمل 4جانب تعليم طالبو لغة اٟتوار وعددىا ) ( كفايات،4وعددىا )
 (.373، ص1433)زبادي،  .( كفايات8وعددىا )

وبعد استعراض أىم ما كتب عن كفايات معلمي القرآن الكرمي، يالحظ أن ٣تاالت ىذه 
 الكفايات تتباين وتتعدد حسب طبيعة كل من:

شرعية، تربية إسالمية، معلم صف(، كما يف دراسات: ٗتصص ا١تعلم: )قرآن كرمي، علوم  -
 (.1433(، زبادي)1422(، العربي)1429(، السلمي)2444شليب)

نوع ا١تؤسسة التعليمية: )حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي أو الكتاتيب، مدارس ٖتفيظ القرآن الكرمي،  -
 .(1431(، احمليميد)1431مدارس التعليم العام(، كما يف دراسات: الفوزان)

ا١ترحلة الدراسية: )ا١ترحلة االبتدائية، ا١ترحلة ا١تتوسطة، ا١ترحلة الثانوية(، كما يف دراسات:  -
 (.1432(، ا١تطرودي)1422(، العربي)1428الدويش)
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جهة ٖتديد الكفايات: )الفكر الًتبوي اإلسالمي، ا١تشرفُت الًتبويُت، ا١تعلمُت، ا١تدراء(، كما يف  -
 (.1431يميد)(، احمل1431دراسات: الفوزان)

االقتصار على نوع أو ٣تال معُت من الكفايات: )تدريسية، تعليمية، تربوية، شخصية، قياس وتقومي،  -
(، 1421(، حيدر)2411(، اٞتالد)2443تدريبية(، كما يف دراسات: الفتالوي)

 (.1433(، زبادي)1432ا١تطرودي)
الدراسة، ومنهجها ا١تستخدم، و٣تتمع وىذا االختالف يف اجملاالت الرئيسة للكفايات يعزى إىل طبيعة 

 الدراسة والعينة، ونوع الكفايات اليت يبحث عنها.
: كفايات معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم من خالل مهام معلمي الثانىالمبحث 

 .القرآن الكريم حفيظحلقات ت
ىذه ا١تصادر, ذُِكَر سابقا أن مصادر اشتقاق الكفايات متعددة, ويعترب ٖتليل مهام ا١تعلم من  

وا١تعلمون ىم أقدر الناس على ٖتديد مهامهم بشكل واضح ودقيق وتفصيلي, فهم ا٠ترباء اٟتقيقيون, 
فعندما يتفق ا١تعلمون، خاصة ا١تتميزون منهم على مهام معينة؛ فهذا يعٍت أمهيتها، وبالتايل أمهية 

معلم حلقة ٖتفيظ القرآن الكرمي  ٖتويلها ككفايات ينبغي أن تتوفر لدى ا١تعلم, ومن خالل ٖتليل مهام
يتضح أهنا تركز على قدرة ا١تعلم على -كما حددهتا أحدث ا٠تربات يف ىذا اجملال–إىل أجزاء صغَتة 

 (:12، ص1435)اٟتريب،  أن:
 يشارك يف وضع أىداف اٟتلقة. -
 يشارك يف وضع ا٠تطة الزمنية ١تنهج اٟتفظ وا١تراجعة. -
 يشارك يف تصميم الربامج. -
 إعداد خطة النشاط.يشارك يف  -
 يصنف الطالب يف مسارات تعليمية حسب قدراهتم يف اٟتفظ. -
 يعتٍت بالتالوة. -
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 يصحح أخطاء التالوة بطرق إبداعية. -
 يُكسب الطالب مهارات التالوة. -
 ُيسمِّع للطالب. -
 يشرح الكلمات الغامضة. -
 ينبو الطالب على ا١تتشابو يف القرآن. -
 يوضح مصطلحات رسم ا١تصحف. -
 أساليب التدريس.ينوع  -
 يقيس رضا أولياء األمور. -

وبعد أن مت ٖتليل مهام معلم حلقة ٖتفيظ القرآن الكرمي, ٧تد أن ىذه ا١تهام جعلت الصورة 
واضحة حول ما يقوم بو من دور, وبالتايل أصبحت الصورة أكثر وضوحا لتحديد الكفايات ا٠تاصة 

 بو, حيث ديكن أن نستخرج ٦تا سبق الكفايات التالية:
 على التخطيط التشغيلي. قادر -
 جييد تصنيف الطالب إىل مسارات تعليمية حسب قدراهتم يف اٟتفظ.  -
 يصحح أخطاء التالوة لدى الطالب. -
 يكسب الطالب مهارات التالوة. -
 يشرح الكلمات الغامضة للطالب. -
 ينبو الطالب على ا١تتشابو يف القرآن. -
 يدرب الطالب على طرق حفظ القرآن. -
 لسجالت والتقارير ا٠تاصة باٟتلقة.جييد تعبئة ا -
 يبٍت الثقة لدى الطالب. -



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73801.1009 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
333 

 
 

 جييد التعامل مع النفسيات ا١تختلفة للطالب. -
 جييد التعامل مع ا١تراحل العمرية ا١تختلفة. -
 يوزع ا١تهام بُت الطالب. -

 الدراسات السابقة:
هـ( بعنوان: "الكفايات األساسية لمديرات المدارس 1341دراسة المحيميد ) -

النسائية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم"، رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود اإلسالمية.

وىدفت ىذه الدراسة إىل: ٖتديد الكفايات األساسية ١تديرات ا١تدارس النسائية لتحفيظ القرآن 
ت ا١تدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي الكرمي، التعرف على درجة أمهية الكفايات األساسية ١تديرا

من وجهة نظرىن.وقد استخدم الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي، وصمم استبانة ١تعرفة درجة أمهية 
الكفايات.وقد توصل الباحث لعدة نتائج أمهها: قائمة بأىم كفايات مديرات ا١تدارس النسائية 

سمت على اجملاالت التالية: )الكفايات القيادية، ( كفاية، ق64لتحفيظ القرآن الكرمي ٖتتوي على )
وأوصى الباحث الكفايات الشخصية، الكفايات اإلدارية، الكفايات العلمية، الكفايات التقنية(.

باإلفادة من قائمة الكفايات يف إعداد واختيار وتقومي مديرات ا١تدارس النسائية، اعداد الربامج التدريبية 
اسية، تشجيع مديرات ا١تدارس النسائية على اكتساب ىذه الكفايات من وفق منظومة الكفايات األس

 خالل الدورات والربامج التطويرية.
هـ( بعنوان: "معايير اختيار معلم القرآن الكريم بالمرحلة 1341دراسة جان ) -

االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة"، رسالة ماجستير، كلية التربية، 
 أم القرى. جامعة

وىدفت ىذه الدراسة إىل: ٖتديد معايَت اختيار معلم القرآن الكرمي با١ترحلة االبتدائية يف 
اجملاالت التالية: )الشخصية، ا٠تلقية، ا١تهنية(.وقد استخدم الباحث ا١تنهج الوصفي، وقام بتصميم 
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نتائج أمهها: موافقة عالية استبانة موجهة للمشرفُت الًتبويُت ٔتحافظة جدة.وقد توصل الباحث لعدة 
جدا من عينة الدراسة على معايَت اختيار معلم القرآن الكرمي با١ترحلة االبتدائية يف اجملاالت 

 )الشخصية، ا٠تلقية، ا١تهنية(.
هـ( بعنوان: "االحتياجات التدريبية في الجانب التدريسي لمعلم 1344دراسة المطرودي ) -

بمدينة الرياض"، بحث منشور، مجلة العلوم التربوية  القرآن الكريم في المرحلة الثانوية
 والدراسات اإلسالمية، جامعة الملك سعود.

وىدفت ىذه الدراسة إىل: معرفة االحتياجات التدريبية يف اجملاالت التالية: )التخطيط، التنفيذ، 
دينة الرياض.وقد تقنيات التعليم، إدارة الصف، التقومي( ١تعلم القرآن الكرمي يف ا١ترحلة الثانوية ٔت

استخدم الباحث ا١تنهج الوصفي وقام بتصميم استبانة موجهة لعينة من مديري ا١تدارس الثانوية، 
ومعلمي القرآن الكرمي با١تدارس الثانوية.وقد توصل الباحث لعدة نتائج أمهها: توصل الباحث إىل 

التخطيط، التنفيذ، تقنيات  ، مقسمة على ٜتسة ٣تاالت ىي:( احتياجا تدريبيا76قائمة ٖتتوي على )
 التعليم، إدارة الصف، التقومي. 

وأوصى الباحث: بإعداد برامج تدريبية ١تعلمي القرآن الكرمي بناء على احتياجاهتم التدريبية، وان 
تسعى مراكز اإلشراف إىل تلمس أولويات التدريب ١تعلمي القرآن الكرمي من خالل ا١تعلمُت ومديري 

التقومي ا١تستمر للربامج التدريبية ا١تعطاة ١تعلمي القرآن الكرمي حىت يتم االستفادة ا١تدارس، العمل على 
 منها.

هـ ( بعنوان: "الدور التربوي لمعلمي الحلقات القرآنية في 1343دراسة البطاطي ) -
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم 

 القرى.
فت ىذه الدراسة إىل: التعرف على واقع اٞتمعية ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ّتدة، بيان وىد

حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ّتدة، الكشف عن  والدور الًتبوي ا١تأمول الذي ينبغي أن ديارسو معلم
 واقع ٦تارسة معلمي حلقات ٚتعية ٖتفيظ القرآن ّتدة لدورىم الًتبوي من وجهة نظر الطالب.
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وقد استخدم الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبانة موجهة للطالب لقياس الدور 
 الًتبوي ١تعلمي اٟتلقات ّتمعية ٖتفيظ القرآن ّتدة.

العموم ١تعلمي  على وجوالدور الًتبوي  توافروقد توصل الباحث لعدة نتائج، من أمهها: 
وأوصى الباحث: بإعداد دبلوم تربوي خاص  رة جيدةبصو  اٟتلقات القرآنية ّتمعية ٖتفيظ القرآن ّتدة

 إعداد منظومة من الربامج الًتبوية ا١تساندة للدبلوم الًتبوي.كما أوصى بٔتعلمي اٟتلقات،  
 إجراءات الدراسة الميدانية

يتناول ىذا الفصل عرضًا ١تنهجية الدراسة ا١تيدانية وإجراءاهتا، وذلك من خالل عرض أىداف 
ا١تيدانية، وخطوات بناء أداهتا، و٣تتمع الدراسة، وتوزيع أفراد العينة، وأساليب ا١تعاٞتة الدراسة 

 اإلحصائية. وفيما يلى عرض ىذه اإلجراءات تفصياًل:
 أواًل: أهداف الدراسة الميدانية:

ىدفت الدراسة ا١تيدانية إٚتااًل إىل التعرف على أىم الكفايات الالزمة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ 
 ن الكرمي. أما تفصياًل، فتمثلت تلك األىداف يف الكشف عن:القرآ

 أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي حسب متغَتات الدراسة بصورة ٣تملة. (1
الفروق بُت استجابات أفراد عينة الدراسة ٨تو أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي  (2

 حسب متغَت ا١تستجيب.
 ة:ثانياً: أداة الدراس

 :أداة الدراسةبناء  - أ
 على ما يأيت: –كما اتضح يف الفصل الثالث   –اعتمدت الدراسة يف بناء االستبانة 

استقراء كفايات معلمي القرآن الكرمي من منظور الًتبية اإلسالمية، وذلك كما بدت من تفاسَت آيات  -
عن السلف الصاحل، ومن أقوال القرآن الكرمي، ومن شروح أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، و٦تا أثُر 

 العلماء وا١تفكرين ا١تسلمُت؛ اليت تتعلق ٔتعلم القرآن الكرمي.
 خربات الواقع وأدبيات البحث السابقة ذات االرتباط ٔتوضوع الدراسة. -
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 ٖتليل مهام معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي. -
لكرمي، وما تطلبو ذلك من استطالع رأي ا١تختصُت بإعداد وتدريب معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن ا -

 توجيهات ومقابالت شخصية معهم.
 وبعد استخالص تلك الكفايات، مر بناء أداة الدراسة ٔترحلتُت، ومها:

بناء قائمة بأىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي، مت توجيهها لعدد من أعضاء ىيئة  -
إلسالمية، والعلوم الشرعية، والقراءات، وذلك التدريس ا١تهتمُت هبذا اجملال؛ وخاصة يف ٗتصص الًتبية ا

إلبداء آرائهم حول مدى صالحية ىذه القائمة لقياس ا٢تدف الذي وضعت من أجلو. ويوضح ملحق 
( تلك القائمة أو االستبانة يف صورهتا األولية. وقد أبقى الباحث على االستبانة كما ىي بعد 2رقم )

ة بعضها، وذلك يف ضوء ٖتكيم السادة أعضاء ىيئة تعديل صياغة بعض العبارات وحذف أو إضاف
 (.3التدريس ا١توضحة أٝتاؤىم يف ملحق رقم )

( ذلك. والفروق بُت عبارات 4إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية للتطبيق، ويوضح ملحق رقم )  -
آراء ( توضح ما مت حذفو أو إضافتو أو تعديل صياغتو يف العبارات بناًء على 4(، )2ا١تلحقُت )

 ا١تشرف واحملكمُت ومالحظاهتم.
 ىذا وقد تكونت أداة الدراسة من األجزاء التالية:

 : وتناول بيانات عامة عن االستبانة وا٢تدف منها.األول الجزء -
 : وتناول بيانات عامة عن أفراد العينة ومتغَتات الدراسة.الثاني الجزء -
الالزمة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي. : واستهدف التعرف على أىم الكفايات الثالث الجزء -

 وقد مت تصنيف ىذه الكفايات وفق ستة ٤تاور رئيسة، ىي:
: 1: الكفايات الناٚتة عن تعلُّم القرآن الكرمي وعلومو، ومشل عشر كفايات )العبارات المحور األول

14.) 
 (.21: 11كفاية )العبارات : الكفايات ا١تتعلقة ٔتعرفة العلوم الشرعية، إحدى عشرة  الثاني المحور
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: كفايات سلوكية ترتبط بالقيم واألخالق، ومشل إحدى عشرة كفاية )العبارات الثالث المحور
22:32.) 
: الكفايات ا١تتعلقة باٞتانب األدائي يف التدريس، ومشل أربع وعشرون كفاية )العبارات الرابع المحور

33 :56.) 
ب التواصل مع اآلخرين، ومشل اثنىت عشرة كفاية )العبارات : الكفايات ا١تتعلقة ّتانالخامس المحور

57 :68.) 
 (.78: 69: الكفايات ا١تتعلقة ببيئة العمل واجملتمع، ومشل عشر كفايات )العبارات السادس  المحور

 صدق أداة الدراسة وثباتها: - ب
( ٤تكماً من أعضاء 19مت عرضها على تسعة عشر ) الصدق الظاىري لالستبانة،للتحقق من 

إلبداء آرائهم ومالحظاهتم حول االستبانة وفقراهتا  ىيئة التدريس ا١تختصُت يف ٣تال الدراسة، وذلك
من حيث مدى مالئمة ٤تاور األداة وفقراهتا ١توضوع الدراسة، وصدقها يف الكشف عن ا١تعلومات 

بط كل فقرة باحملور الذي تندرج ٖتتو، ومدى وضوح الفقرة ا١تستهدفة للدراسة، وكذلك من حيث ترا
وسالمة صياغتها؛ وذلك بتعديل الفقرات أو حذف غَت ا١تناسب منها أو إضافة ما يرونو مناسبًا من 
فقرات، باإلضافة إىل النظر يف تدرج االستبانة، وغَت ذلك ٦تا يراه ا٠ترباء مناسباً. )ويوضح ملحق رقم 

 كمُت(.أٝتاء السادة احمل 3
و٦تا يريد الباحث أن ينوه عنو يف ىذا ا١تقام، أنو أخذ ٔتعظم آراء احملكمُت حول ما أبدوه من 
حذف بعض متغَتات الدراسة مثل: أعضاء ىيئة التدريس، ومعلمي حلقات التحفيظ عند التطبيق؛ 

أبقا عليهما  وذلك لضعف اختصاص الفئتُت بإبداء آرائهما حول موضوع االستبانة. علماً بأن الباحث
 عند التطبيق، مث حذفهما ١تا وجده من صعوبات تتعلق بالتطبيق على ىاتُت الفئتُت.

كما مت حساب كل من صدق احملتوى أو ما يعرف باالتساق الداخلي؛ التعرف على مدى 
 بطريقة Reliabilityوكذلك ثبات االستبانة ٘تثيل بنود االستبانة ٘تثيال جيدا للمجال ا١تراد قياسو، 

. ولتحقيق Internal Consistencyإحصائية من خالل معامالت ارتباط االتساق الداخلي 
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بقسمة ( اليت ٖتسب الثبات Cronbach's Alphaىذا، استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ )
٣تموع معامالت االرتباط بُت مفردات االستبانة أو احملور على عدد مفردات االستبانة أو احملور، مث 

كما ىو موضح يف اٞتدول . وجاءت النتائج  الصدق من خالل أخذ اٞتذر الًتبيعي للثبات حُيسب
 التايل: 

 ثبات وصدق أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ (:14جدول )
 محاور االستبانة م

 درجة ألفا كرونباخ

 للصدق للثبات
3 

 37332 37333 الكفاٌات الناجمة عن تعلُّم المرآن الكرٌم وعلومه

2 
 37335 37366 الكفاٌات المتعلمة بمعرفة العلوم الشرعٌة

3 
 37335 37333 كفاٌات سلوكٌة ترتبط بالمٌم واألخالق

4 
 37333 37333 الكفاٌات المتعلمة بالجانب األدائً فً التدرٌس

 37363 37352 الكفاٌات المتعلمة بجانب التواصل مع اآلخرٌن 5

 37333 37333 والمجتمع الكفاٌات المتعلمة ببٌئة العمل 6

 37326 37353 االستبانة إجمالً

أن درجات معامالت ثبات ٤تاور االستبانو تراوحت من  (14رقم)يتضح من اٞتدول 
( للمحور الثالث، كما جاءت درجة ثبات االستبانة إٚتااًل 4.78( للمحور الرابع إىل )4.74)
( عالية تبعًا الرتفاع درجة ثبات االستبانة سواء 4.93(، لذا جاءت درجة صدق االستبانة )4.86)

 االستبانة إٚتااًل. وديكن أن يفيد ذلك يف:بالنسبة حملاور االستبانة أو جملموع 
 صالحية االستبانة فيما وضعت لقياسو. -
ديكن أن تسفر عنها الدراسة اٟتالية، وقد يكون ذلك مؤشراً جيداً لتعميم  إمكانية ثبات النتائج اليت -

 نتائجها.
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 ثالثاً: مجتمع الدراسة والعينة:
الدراسة يف ٚتعيات منطقة مكة ا١تكرمة؛ وذلك مشل ٣تتمع الدراسة ٚتيع ا١تختصُت ٔتوضوع 

من مدراء مراكز وٚتعيات و٣تمعات قرآنية، وا١تشرفُت التعليميُت على اٟتلقات، ومدريب معلمي ىذه 
 اٟتلقات.

ٞتأ الباحث إىل ونظراً لعدم وجود إحصاءات حديثة ودقيقة عن بعض فئات ٣تتمع الدراسة، 
مكة ا١تكرمة، وأجرى مقابالت شخصية، ومكا١تات ىاتفية مع زيارة اٞتمعيات ا١تركزية يف منطقة 

ا١تسئولُت فيها، واستقرأ السجالت ا٠تاصة هبم ٟتصر أعداد ٣تتمع الدراسة. ويعرض الباحث ما توصل 
 يف اٞتدول التايل: -ٓتصوص ٣تتمع الدراسة  –إليو 

توصيف ٣تتمع الدراسة والعينة (:11جدول )  
 

عدد  عدد مدراء
 المشرفٌن

 المجموع المدربٌن عدد
 المجمعات المراكز الجمعٌات

 433 ـــــــــــــــــــــ 353 63 33 23 المجتمع

 333 34 63 23 23 35 العٌنة

 23,3 ـــــــــــــــــــــ 36,33 33,33 63,64 33,43 %

 عرض نتائج الدراسة الميدانية
 أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي. أفراد عينة الدراسة ٨توالنتائج ا٠تاصة باستجابات  (1
الفروق بُت استجابات أفراد عينة الدراسة ٨تو أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ النتائج ا٠تاصة ب (2

 القرآن الكرمي حسب متغَت ا١تستجيب.
النتائج الخاصة باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو أهم كفايات معلمي حلقات تحفيظ القرآن  (1

 :الكريم
أوضحت نتائج استجابات إٚتايل أفراد عينة الدراسة أن كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن 

(، واٞتدول 4.29الكرمي مهمة بدرجة كبَتة جداً، حيث بلغ إٚتايل الوزن النسيب لعبارات االستبانة )
 التايل يوضح ذلك.
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 حلقات ٖتفيظ القرآن الكرميإٚتايل استجابات أفراد عينة الدراسة عن كفايات معلمي : (14جدول )

 
 محاور االستبانة

  درجة األهمٌة
 مجـ

 
 الوزن
 النسبً

رة
بٌ
ك

 

دا
ج

رة 
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

 

فة
عٌ
ض

 

دا
ج

 

3 
الكفاٌات الناجمة عن تعلُّم 

 المرآن الكرٌم وعلومه
533 333 333 43 3 5434 4733 

2 
الكفاٌات المتعلمة بمعرفة 

 العلوم الشرعٌة
333 523 433 33 32 5526 3733 

3 
كفاٌات سلوكٌة ترتبط بالمٌم 

 واألخالق
3334 323 63 3 3 6333 4766 

4 
الكفاٌات المتعلمة بالجانب 

 األدائً فً التدرٌس
3543 3233 343 35 32 33633 4735 

5 
الكفاٌات المتعلمة بجانب 
 التواصل مع اآلخرٌن

634 633 244 23 3 6643 4722 

6 
العمل الكفاٌات المتعلمة ببٌئة 

 والمجتمع
353 436 322 33 4 5344 4746 

 4723 43335 34 23 3532 3435 5333 إجمالً االستبانة

وأوضح التحليل اإلحصائي أن أربعة ٤تاور يف االستبانة جاءت يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم 
واألخالق"، احملور بدرجة كبَتة جداً، وىي على الًتتيب: احملور الثالث "كفايات سلوكية ترتبط بالقيم 

السادس "الكفايات ا١تتعلقة ببيئة العمل واجملتمع"، احملور الرابع "الكفايات ا١تتعلقة باٞتانب األدائي يف 
التدريس"، احملور ا٠تامس "الكفايات ا١تتعلقة ّتانب التواصل مع اآلخرين". بينما جاء احملوران األول 

وعلومو" والثاين "الكفايات ا١تتعلقة ٔتعرفة العلوم الشرعية" يف "الكفايات الناٚتة عن تعلُّم القرآن الكرمي 
 مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة.

(، األمر 4.66( إىل )3.83كما يوضح اٞتدول أن الوزن النسيب حملاور االستبانة تراوح من )
األمهية  الذي يعٍت أن ٣تاالت كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي تفاوتت يف درجات

ومستوياهتا. وتبُت اٞتداول التالية تصنيف ىذه الكفايات وترتيبها حسب كل ٤تور على حدة، وحسب 
 درجة أمهيتها لالستبانة ككل:
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ترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات احملور األول: "كفايات تعلُّم القرآن : (15جدول )
 الكرمي وعلومو"

 
 ها فً االستبانةالعبارات مرلمة حسب ترتٌب

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

 4735 635 3 3 4 32 335 ٌتلو المرآن الكرٌم تالوة سلٌمة7 2
 4763 636 3 3 32 25 34 ٌتمن أحكام التجوٌد لمراءة "حفص عن عاصم"7 5
 4753 633 3 3 3 35 33 ٌدرن أهمٌة التدبر لكالم هللا جل وعال7 33
 4743 536 3 3 3 42 33 ٌعرف أحكام المصحف7 3
ٌحفظ عشرة أجزاء من المرآن الكرٌم بإتمان كحد  3

 أدنى7
36 24 33 2 3 535 4743 

 4734 542 3 2 33 43 55 ٌفرق بٌن الرسم اإلمالئً والرسم العثمان7ً 3
 3733 433 3 3 52 33 32 ٌعرف أسباب نزول اآلٌات، وخاصة التً ٌُعل ُِّمها7 3
 3753 453 3 3 63 33 22 ٌعرف مبادئ علم المراءآت7 4
 3743 453 3 3 63 45 35 ٌعرف أحكام آٌات المرآن7 6
 3743 445 3 33 65 33 35 ٌعرف أصول ومناهج علم تفسٌر المرآن الكرٌم7 3

 4733 5434 3 43 333 333 533 اإلجمالً

جاء منها ٜتس عبارات يف مستوى عبارات(  14ويوضح ىذا اٞتدول أن عبارات احملور األول )
الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة جداً، والعبارات ا٠تمسة األخرى يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة  
كبَتة. أما العبارات الواقعة يف اإلرباعي األعلى فكانت: يتلو القرآن الكرمي تالوة سليمة، يتقن أحكام 

 وتطبيقياً، يدرك أمهية التدبر لكالم اهلل جل وعال.التجويد لقراءة "حفص عن عاصم" نظريا 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73801.1009 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
343 

 
 

ترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات احملور الثاين: "كفايات معرفة العلوم  (16جدول )
 الشرعية"

 
 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

مذهب أهل السنة والجماعة عن  ٌمٌز 32
 غٌره7

33 33 34 3 3 533 4753 

 4733 535 3 3 36 43 63 ٌعرف أهم مسائل العمٌدة7 33
 4732 526 3 4 33 53 43 ٌلم باألحكام الفمهٌة األساسٌة7 33
ٌعرف أحداث السٌرة النبوٌة وموالف  33

 السلف المرتبطة باآلٌات التً ٌعلمها7
43 54 35 2 3 525 4733 

 3733 523 3 3 32 53 42 ٌعرف مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة7 33
 3736 432 3 33 43 53 33 ٌعرف المواعد الفمهٌة الخمس الكبرى7 33
 3733 436 3 3 45 55 23 ٌجٌد التحدث باللغة العربٌة الفصحى7 23
 3733 435 2 6 45 54 24 ٌلم بالمواعد الرئٌسٌة فً اللغة العربٌة7 23
 3762 434 2 4 56 43 23 ٌحفظ لدرا مناسبا من األحادٌث الصحٌحة7 35
 3726 423 3 33 66 35 33 ٌعرف أهم مبادئ مصطلح الحدٌث7 34
ج األحادٌث من مصادرها األساسٌة7 36  3725 426 3 33 52 43 33 ٌُخر ِّ

 3733 5526 32 33 433 523 333 اإلجمالً

( جاءت منها عبارتان يف مستوى الوزن النسيب 11الثاين )ويوضح ىذا اٞتدول أن عبارات احملور 
ا١تهم بدرجة كبَتة جداً، وسبع عبارات يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة، وعبارتان يف 
مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة متوسطة. أما العبارات الواقعة يف اإلرباعي األعلى فكانت: دييز 

عن غَته، يعرف أىم مسائل العقيدة، يلم باألحكام الفقهية األساسية مذىب أىل السنة واٞتماعة 
 )يف العبادات، ا١تعامالت، اٟتدود(.
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ترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات احملور الثالث: "كفايات القيم : (17جدول )
 واألخالق"

 
 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

 4733 633 3 3 3 32 333 ٌحرص على حفظ جوارحه عن المحرمات7 25
 4734 634 3 3 2 33 332 ٌتحلى بمحاسن األخالق7 23
 4733 633 3 3 3 23 333 ٌتمسن بمنهج السلف فً االعتماد7 22
 4733 623 3 3 2 24 335 ٌلتزم بآداب تالوة المرآن الكرٌم وتدبره7 23
ٌسارع إلى الخٌرات، وٌبتعد عن الشبهات  26

 والمكروهات7
33 33 2 3 3 623 4734 

ٌلتزم بآداء الفرائض )والنوافل لدر  24
 االستطاعة(7

333 25 5 3 3 623 4733 

 4733 633 3 3 2 32 33 ٌهتم بمراجعة ورد محدد من المرآن الكرٌم7 23
وهٌئته ٌلتزم المظهر اإلسالمً فً جلوسه  33

 ولباسه7
333 24 6 3 3 633 4733 

 4763 633 3 3 6 33 33 ٌهتم بالعبادات الملبٌة7 23
 4755 536 3 3 6 43 33 ٌتسم بصفات الشخصٌة اإلٌجابٌة7 33
 3732 533 3 3 36 63 23 ٌتبع لواعد التفكٌر العلم7ً 32

 4766 6333 3 3 63 323 3334 اإلجمالً

( جاء يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم 11عبارات احملور الثالث )ويوضح ىذا اٞتدول أن ٚتيع 
بدرجة كبَتة جداً، ما عدا عبارة واحدة جاءت يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة. أما 

رباعي األعلى فكانت: حيرص على حفظ جوارحو عن احملرمات، يتحلى ٔتحاسن العبارات الواقعة يف اإل
 السلف يف االعتقاد.األخالق، يتمسك ٔتنهج 
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 ترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات احملور الرابع: "كفايات األداء: (18جدول )
 يف التدريس" 

 
 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

4
6 

داخل ٌشٌع جواً من األلفة واالحترام والود 
 الحلمة7

36 43 4 3 3 
634 

4763 

4
5 

ٌنظم جلوس الطالب وٌضبط سلوكهم فً 
 الحلمة7

33 35 3 3 3 
632 

4763 

5
3 

ٌجٌد غرس لٌم المرآن الكرٌم فً نفوس 
 الطالب7

33 43 3 3 3 
533 

4753 

4
3 

 3 3 3 43 33 ٌحسن إدارة ولت الحلمة بطرٌمة فعالة7
536 

4755 

4
3 

مشجعة لتعلم ٌحرص على تكوٌن بٌئة 
 المرآن بالحلمة7

33 33 33 3 3 
535 

4754 

5
3 

 3 3 33 44 36 ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن الطالب7
533 

4753 

5
4 

ٌجٌد استخدام أسالٌب التعزٌز والثواب 
 والعماب7

34 44 33 3 3 
535 

4743 

3
3 

ٌهتم بالبناء التربوي الشامل لشخصٌة 
 الطالب7

34 44 33 2 3 
533 

4745 

3
3 

 3 3 3 55 63 ٌحدد أهداف تعلٌم المرآن الكرٌم وتعلمه7
533 

4743 

3
3 

ٌثٌر دافعٌة الطالب نحو تدبر المرآن 
 الكرٌم7

66 55 3 2 3 
533 

4743 

4
2 

ٌوضح األخطاء الشائعة فً تالوة المرآن 
 وٌعالجها7

32 42 34 2 3 
535 

4733 

4
3 

 3 3 3 53 66 ٌربط آٌات المرآن الكرٌم بوالع الطالب7
533 

4733 

4
3 

ٌشارن الطالب فً أنشطة الحلمة وٌتبادل 
 معهم األدوار7

64 43 33 3 3 
533 

4735 

3
4 

ع فً طرق تدرٌس المرآن الكرٌم7 ِّ  3 2 33 55 63 ٌُنو 
564 

4733 

4
4 

ٌبدأ الحلمة وٌختمها بؤسلوب تربوي 
 مناسب7

62 52 35 3 2 
565 

4733 

5
3 

ٌستخدم نتائج التموٌم فً تعدٌل سلون 
 الطالب والرلً بمستوى حفظهم7

53 53 33 3 3 
553 

4723 

3
5 

ع فً استخدام الوسائل التعلٌمٌة المعٌنة  ِّ ٌُنو 
 على تعلٌم المرآن الكرٌم7

55 53 35 2 3 
553 

4725 
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 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

5
2 

ٌمدم برامج عالجٌة إثرائٌة للطالب حسب 
 احتٌاجاتهم المختلفة7

54 53 23 2 3 
553 

4723 

5
6 

 3 4 36 53 53 الذاتٌة لدى الطالب7ٌنمً مهارات اإلدارة 
543 

4733 

4
3 

ٌستخدم األسلوب العلمً فً حل مشكالت 
 حلمة التحفٌظ7

53 54 25 3 3 
544 

4735 

4
3 

ٌصمم الخطط التعلٌمٌة والتربوٌة الخاصة 
 بحلمته فً ضوء األنظمة واألهداف7

43 55 26 3 3 
543 

4733 

3
3 

المرآن ٌصٌغ أسئلة تنمً ملكة التدبر آلٌات 
 الكرٌم7

43 63 23 3 3 
533 

4733 

5
5 

ٌصمم برامج وأنشطة متنوعة لتوجٌه 
 سلون الطالب7

43 53 22 5 3 
533 

4733 

3
6 

ف التمنٌة الحدٌثة فً تعلٌم المرآن  ٌُوظ ِّ
 الكرٌم7

43 63 25 3 3 
536 

4733 

3363 32 35 343 3233 3543 اإلجمالً
3 

4735 

( جاء منها ٙتاين عشرة عبارة يف مستوى الوزن 24احملور الرابع )ويوضح ىذا اٞتدول أن عبارات 
النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة جداً، والعبارات الستة األخرى يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة. 
أما العبارات الواقعة يف اإلرباعي األعلى فكانت: يشيع جوًا من األلفة واالحًتام والود داخل اٟتلقة، 

جلوس الطالب ويضبط سلوكهم يف اٟتلقة، جييد غرس قيم القرآن الكرمي يف نفوس الطالب، ينظم 
حيسن إدارة وقت اٟتلقة بطريقة فعالة، حيرص على تكوين بيئة مشجعة لتعلم القرآن باٟتلقة، يراعي 

 الفروق الفردية بُت الطالب.
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 احملور ا٠تامس: "كفايات التواصلترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات  (19جدول )
 مع اآلخرين" 

 
 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

 4743 536 3 3 3 53 33 ٌحسن اإلنصات لآلخرٌن7 53
 4743 533 3 3 3 54 63 ٌتفهم آراء ووجهات نظر اآلخرٌن7 63
 4743 536 3 3 33 33 34 نفسه ذاتٌا7ٌهتم بتطوٌر  64
 4733 534 3 2 36 43 33 ٌتخذ المرار بطرٌمة مناسبة7  63
 4733 563 3 3 23 43 66 ٌجٌد استخدام االتصال اللفظً ولغة الجسد7 53
 4733 564 3 2 33 53 53 ٌلتزم بمواعد الحوار اإلٌجاب7ً 63
 4723 563 3 3 33 53 63 ٌجٌد مهارات اإللماء والتحدث7 53
 4722 553 3 5 35 53 54 ٌستخدم مهارات اإللناع مع اآلخرٌن7 65
 4723 552 3 2 33 55 54 ٌنمد اآلراء نمداً بناًء7 62
ٌستثمر التمنٌة الحدٌثة فً التواصل )الرأسً  63

 واألفمً(7 
33 53 23 5 3 533 3736 

 3733 533 3 5 35 53 32 ٌجٌد التفاعل مع مختلف مصادر المعلومات7 63
 3732 533 3 2 44 43 33 ٌجٌد كتابة الخطابات والتمارٌر والرد علٌها7 66

 4722 6643 3 23 244 633 634 اإلجمالً

( جاء منها تسع عبارات يف مستوى الوزن 12ويوضح ىذا اٞتدول أن عبارات احملور ا٠تامس )
مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة. النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة جداً، والعبارات الثالثة األخرى يف 

أما العبارات الواقعة يف اإلرباعي األعلى فكانت: حيسن اإلنصات لآلخرين، يتفهم آراء ووجهات نظر 
 اآلخرين، يهتم بتطوير نفسو ذاتيا )بالقراءة، وحضور الدورات، وتنفيذ البحوث اإلجرائية(.
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 الدراسة عن عبارات احملور السادس: "كفايات بيئةترتيب استجابات أفراد عينة  (24جدول )
 العمل واجملتمع" 

 
 العبارات مرلمة حسب ترتٌبها فً االستبانة

دا
ج
ة 
ر
بٌ
ك

 

رة
بٌ
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عٌ
ض

دا 
ج
ة 
ٌف
ضع

 

جــ
م

ط 
س
تو
لم
ا

 

 4766 633 3 3 6 33 32 ٌتحمل مسإولٌة العمل7 33
ٌنجز ما ٌكلف به من أعمال وأنشطة على  32

 أحسن وجه7
33 35 3 3 3 636 4763 

 4763 633 3 2 3 43 36 ٌتعاون مع الجمعٌة فً تحمٌك أهدافها7 63
ٌبنً عاللة إٌجابٌة مع زمالئه المعلمٌن  34

 والمشرفٌن واإلدارٌٌن7
33 43 3 3 3 533 4753 

 4752 532 3 3 33 24 33 ٌواظب بانتظام على مواعٌد حلمة التحفٌظ7 35
 4743 533 3 3 33 43 63 وبرامج الجمعٌة7ٌلم بلوائح وأنظمة  33
 4743 533 3 3 32 43 33 ٌعً دور التربٌة فً إصالح المجتمع وبنائه7 33
 4734 563 3 2 33 42 63 ٌشارن اإلدارة أعمالها7 33
ٌتشارن مع أولٌاء أمور الطالب فً تطوٌر  36

 بٌئة العمل والتعلم7
62 52 35 2 3 563 4733 

 4735 544 3 2 23 55 53 بإٌجابٌة مع لضاٌا مجتمعه7ٌتعامل  33
 4746 5344 4 33 322 436 353 اإلجمالً

( جاء يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم 14ويوضح ىذا اٞتدول أن ٚتيع عبارات احملور السادس )
بدرجة كبَتة جداً، ما عدا عبارة واحدة جاءت يف مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة. أما 
العبارات الواقعة يف اإلرباعي األعلى فكانت: يتحمل مسؤولية العمل، ينجز ما يكلف بو من أعمال 

 وأنشطة على أحسن وجو، يتعاون مع اٞتمعية يف ٖتقيق أىدافها.
وبناًء على ما سبق، يمكن تحديد أهم كفايات معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم من 

 نحو اآلتي:وجهة نظر أفراد عينة الدراسة على ال
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 4.24ترتيب كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ا١تهمة بدرجة كبَتة جدا ) (21جدول )
 (5.44إىل أقل من 

 المتوسط كفاٌات معلمً حلمات تحفٌظ المرآن الكرٌم العبارة المحور م
 4733 ٌحرص على حفظ جوارحه عن المحرمات7 25 3 

 4735 سلٌمة7ٌتلو المرآن الكرٌم تالوة  2 3 

 4734 ٌتحلى بمحاسن األخالق7 23 3 

 4733 ٌتمسن بمنهج السلف فً االعتماد7 22 3 

 4733 ٌلتزم بآداب تالوة المرآن الكرٌم وتدبره7 23 3 

 4734 ٌسارع إلى الخٌرات، وٌبتعد عن الشبهات والمكروهات7 26 3 

 4733 ٌلتزم بآداء الفرائض )والنوافل لدر االستطاعة(7 24 3 

 4733 ٌهتم بمراجعة ورد محدد من المرآن الكرٌم7 23 3 

 4733 ٌلتزم المظهر اإلسالمً فً جلوسه وهٌئته ولباسه7 33 3 

 4766 ٌتحمل مسإولٌة العمل7 33 6 

 4763 ٌتمن أحكام التجوٌد لمراءة "حفص عن عاصم" نظرٌا وتطبٌمٌا7 5 3 

 4763 على أحسن وجه7ٌنجز ما ٌكلف به من أعمال وأنشطة  32 6 

 4763 ٌشٌع جواً من األلفة واالحترام والود داخل الحلمة7 46 4 

 4763 ٌهتم بالعبادات الملبٌة7 23 3 

 4763 ٌنظم جلوس الطالب وٌضبط سلوكهم فً الحلمة7 45 4 

 4763 ٌتعاون مع الجمعٌة فً تحمٌك أهدافها7 63 6 

 4753 وعال7ٌدرن أهمٌة التدبر لكالم هللا جل  33 3 

 4753 ٌجٌد غرس لٌم المرآن الكرٌم فً نفوس الطالب7 53 4 

 4753 ٌبنً عاللة إٌجابٌة مع زمالئه المعلمٌن والمشرفٌن واإلدارٌٌن7 34 6 

 4755 ٌتسم بصفات الشخصٌة اإلٌجابٌة7 33 3 

 4755 ٌحسن إدارة ولت الحلمة بطرٌمة فعالة7 43 4 

 4754 مشجعة لتعلم المرآن فً الحلمة7ٌحرص على تكوٌن بٌئة  43 4 

 4752 ٌواظب بانتظام على مواعٌد حلمة التحفٌظ7 35 6 

 4753 ٌمٌز مذهب أهل السنة والجماعة عن غٌره7 32 2 

 4753 ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن الطالب7 53 4 

 4743 ٌحفظ عشرة أجزاء متتالٌة من المرآن الكرٌم بإتمان كحد أدنى7 3 3 

ٌعرف أحكام المصحف مثل )مسه، تعظٌمه، كتابة آٌاته، ترتٌب  3 3 
 سوره،777(7

4743 

 4743 ٌجٌد استخدام أسالٌب التعزٌز والتحفٌز والثواب والعماب7 54 4 

 4743 ٌحسن االنصات لآلخرٌن7 53 5 

 4745 ٌهتم بالبناء التربوي الشامل لشخصٌة الطالب7 33 4 

الكرٌم وتعلمه7 ٌحدد أهداف تعلٌم المرآن 33 4   4743 

 4743 ٌتفهم آراء ووجهات نظر اآلخرٌن7 63 5 

 4743 ٌثٌر دافعٌة الطالب نحو تدبر المرآن الكرٌم7 33 4 
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 المتوسط كفاٌات معلمً حلمات تحفٌظ المرآن الكرٌم العبارة المحور م
 4743 ٌهتم بتطوٌر نفسه ذاتٌا7 64 5 

 4743 ٌلم بلوائح وأنظمة وبرامج الجمعٌة7 33 6 

 4743 ٌعً دور التربٌة فً إصالح المجتمع وبنائه7 33 6 

 4733 ٌعرف أهم مسائل العمٌدة7 33 2 

 4733 ٌوضح األخطاء الشائعة فً تالوة المرآن الكرٌم وٌعالجها7 42 4 

 4733 ٌتخذ المرار بطرٌمة مناسبة7  63 5 

 4733 ٌربط آٌات المرآن الكرٌم )وخاصة المصص المرآنً( بوالع الطالب7 43 4 

 4735 معهم األدوار7ٌشارن الطالب فً أنشطة الحلمة وٌتبادل  43 4 

 4734 ٌشارن اإلدارة أعمالها7 33 6 

 4733 ٌجٌد استخدام االتصال اللفظً ولغة الجسد7 53 5 

 4733 ٌتشارن مع أولٌاء أمور الطالب فً تطوٌر بٌئة العمل والتعلم7 36 6 

ع فً طرق تدرٌس المرآن الكرٌم7 34 4  ِّ  4733 ٌُنو 

 4733 بؤسلوب تربوي مناسب7ٌبدأ الحلمة وٌختمها  44 4 

 4733 ٌلتزم بمواعد الحوار اإلٌجاب7ً 63 5 

 4723 ٌجٌد مهارات اإللماء والتحدث7 53 5 

 4723 ٌستخدم نتائج التموٌم فً تعدٌل سلون الطالب والرلً بمستوى حفظهم7 53 4 

ع فً استخدام الوسائل التعلٌمٌة المعٌنة على تعلٌم المرآن  35 4  ِّ  4725 الكرٌم7ٌُنو 

 4722 ٌستخدم مهارات اإللناع مع اآلخرٌن7 65 5 

 4723 ٌنمد اآلراء نمداً بناًء7 62 5 

 4723 ٌمدم برامج عالجٌة إثرائٌة للطالب حسب احتٌاجاتهم المختلفة7 52 4 

% من إٚتايل عبارات االستبانة، جاء يف 67.95عبارة؛ أي  53ويوضح ىذا اٞتدول أن 
النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة جداً، وموزعة على كل ٤تاور االستبانة؛ األمر الذي يدل على مستوى الوزن 

توافق استجابات أفراد العينة حول أمهية ىذه الكفايات وضرورة االىتمام هبا عند إعداد وتدريب 
 معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي.
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 الكرمي ا١تهمة بدرجة كبَتةترتيب كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن  (22جدول )
 (4.24إىل أقل من  3.44) 

 المتوسط كفاٌات معلمً حلمات تحفٌظ المرآن الكرٌم العبارة المحور م
 4733 ٌنمً مهارات اإلدارة الذاتٌة لدى الطالب7 56 4 

 4735 ٌستخدم األسلوب العلمً فً حل مشكالت حلمة التحفٌظ7 43 4 

 4735 لضاٌا مجتمعه7ٌتعامل بإٌجابٌة مع  33 6 

 4734 ٌفرق بٌن الرسم اإلمالئً والرسم العثمان7ً 3 3 

ٌصمم الخطط التعلٌمٌة والتربوٌة الخاصة بحلمته فً ضوء األنظمة  43 4 
 واألهداف7

4733 

 4733 ٌصٌغ أسئلة تنمً ملكة التدبر آلٌات المرآن الكرٌم7 33 4 

 4733 سلون الطالب7ٌصمم برامج وأنشطة متنوعة لتوجٌه  55 4 

ف التمنٌة الحدٌثة فً تعلٌم المرآن الكرٌم7 36 4   4733 ٌُوظ ِّ

 4732 ٌلم باألحكام الفمهٌة األساسٌة )فً العبادات، المعامالت، الحدود(7 33 2 

ٌعرف أحداث السٌرة النبوٌة وموالف السلف المرتبطة باآلٌات التً  33 2 
 ٌعلمها7

4733 

 3733 الشرٌعة اإلسالمٌة7ٌعرف مماصد  33 2 

 3736 ٌستثمر التمنٌة الحدٌثة فً التواصل )الرأسً واألفمً(7  63 5 

 3733 ٌجٌد التفاعل مع مختلف مصادر المعلومات7 63 5 

 3732 ٌتبع لواعد التفكٌر العلم7ً 32 3 

 3732 ٌجٌد كتابة الخطابات والتمارٌر والرد علٌها7 66 5 

 3736 الفمهٌة الخمس الكبرى7ٌعرف المواعد  33 2 

 3733 ٌعرف أسباب نزول اآلٌات، وخاصة التً ٌُعل ُِّمها7 3 3 

 3733 ٌجٌد التحدث باللغة العربٌة الفصحى7 23 2 

 3733 ٌلم بالمواعد الرئٌسٌة فً اللغة العربٌة7 23 2 

 3762 ٌحفظ لدرا مناسبا من األحادٌث الصحٌحة فً أبواب مختلفة7 35 2 

 3753 ٌعرف مبادئ علم المراءآت7 4 3 

 3743 ٌعرف أحكام آٌات المرآن الكرٌم7 6 3 

 3743 ٌعرف أصول ومناهج علم تفسٌر المرآن الكرٌم7 3 3 

% من إٚتايل عبارات االستبانة، جاء يف 29.49عبارة؛ أي  23ويوضح ىذا اٞتدول أن 
كل ٤تاور االستبانة؛ األمر الذي يدل مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة كبَتة، وموزعة كذلك على  

 أيضاً على أمهية ىذه الكفايات، وإن كانت أولوياهتا يف الدرجة الثانية من األمهية.
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إىل  2.64ترتيب كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ا١تهمة بدرجة متوسطة ) (23جدول )
 (3.44أقل من 

 المتوسط المرآن الكرٌمكفاٌات معلمً حلمات تحفٌظ  العبارة المحور م

 3726 ٌعرف أهم مبادئ مصطلح الحدٌث7 34 2 

ج األحادٌث من مصادرها األساسٌة7 36 2   3725 ٌُخر ِّ

% من إٚتايل عبارات االستبانة، جاء يف 2.56ويوضح ىذا اٞتدول أن عبارتُت فقط؛ أي 
الثاين يف االستبانة، وىو أيضًا أقل مستوى الوزن النسيب ا١تهم بدرجة متوسطة، والعبارتان ٗتص احملور 

احملاور يف الًتتيب؛ األمر الذي يدل على أن ارتباط ىذه الكفايات "ا١تتعلقة ٔتعرفة العلوم الشرعية 
بالنسبة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي" ذو أمهية حيادية. كذلك مل يوضح التحليل اإلحصائي 

 أو غَت مهمة على اإلطالق. لالستبانة أن ىناك كفايات ضعيفة األمهية
 تفسير نتائج الدراسة الميدانية والتوصيات والمقترحات

 أواًل: تفسير نتائج الدراسة الميدانية:
ديكن إٚتال أىم نتائج الدراسة ا١تيدانية اليت عرضها الفصل السابق وتفسَتىا حسب الًتتيب 

 اآليت:
فيظ القرآن الكرمي مهمة بدرجة كبَتة جداً أفادت عينة الدراسة أن إٚتايل كفايات معلمي حلقات ٖت - أ

 )بصورة ٣تملة(.
%( كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي 67.95أفادت عينة الدراسة أن أكثر من ثلثي ) - ب

 مهمة بدرجة كبَتة جداً )بصورة مفصلة(.
السلوكية أفادت عينة الدراسة أن أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ىي: الكفايات  - ت

ا١ترتبطة بالقيم واألخالق، والكفايات ا١تتعلقة ببيئة العمل واجملتمع، والكفايات ا١تتعلقة باٞتانب األدائي 
يف التدريس، والكفايات ا١تتعلقة ّتانب التواصل مع اآلخرين، مث الكفايات الناٚتة عن تعلُّم القرآن 

 لوم الشرعية.الكرمي وعلومو، وأخَتاً الكفايات ا١تتعلقة ٔتعرفة الع
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 ٘تثلت أىم كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي فيما يلي: - ث
 حيرص على حفظ جوارحو عن احملرمات. -
 يتلو القرآن الكرمي تالوة سليمة. -
 يتحلى ٔتحاسن األخالق. -
 يتمسك ٔتنهج السلف يف االعتقاد. -
 يلتزم بآداب تالوة القرآن الكرمي وتدبره. -
 عن الشبهات وا١تكروىات.يسارع إىل ا٠تَتات، ويبتعد  -
 الفرائض )والنوافل قدر االستطاعة(. بأداءيلتزم  -
 يهتم ٔتراجعة ورد ٤تدد من القرآن الكرمي. -
 يلتزم ا١تظهر اإلسالمي يف جلوسو وىيئتو ولباسو. -
 يتحمل مسؤولية العمل. -
 يتقن أحكام التجويد لقراءة "حفص عن عاصم" نظريا وتطبيقيا. -
 وأنشطة على أحسن وجو. ينجز ما يكلف بو من أعمال -
 يشيع جواً من األلفة واالحًتام والود داخل اٟتلقة. -
 يهتم بالعبادات القلبية. -
 ينظم جلوس الطالب ويضبط سلوكهم يف اٟتلقة. -
 يتعاون مع اٞتمعية يف ٖتقيق أىدافها. -
 يدرك أمهية التدبر لكالم اهلل جل وعال. -
 جييد غرس قيم القرآن الكرمي يف نفوس الطالب. -
  عالقة إجيابية مع زمالئو ا١تعلمُت وا١تشرفُت واإلداريُت.يبٍت -
 يتسم بصفات الشخصية اإلجيابية. -
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عند النظر ألىم ىذه الكفايات ٧تد أهنا هتتم باٞتانب القيمي واألدائي يف الكفايات ٦تا يؤكد على 
دوره يتجاوز التلقُت اٟتاجة لالىتمام بسلوك ا١تعلم وأداؤه مع طالبو أكثر من االىتمام با١تعارف وأن 

فقط إىل كونو قدوة ومربيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ٦تا يؤكد على أمهية إثراء الربامج القيمية 
 والدورات التطبيقية لدى معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن.

 ٘تثلت أقل كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي أمهية فيما يلي: - ج
 لتوجيو سلوك الطالب.يصمم برامج وأنشطة متنوعة  -
 يُوظِّف التقنية اٟتديثة يف تعليم القرآن الكرمي. -
 يلم باألحكام الفقهية األساسية. -
 يعرف أحداث السَتة النبوية ومواقف السلف ا١ترتبطة باآليات اليت يعلمها. -
 يعرف مقاصد الشريعة اإلسالمية. -
 يستثمر التقنية اٟتديثة يف التواصل )الرأسي واألفقي(.  -
 التفاعل مع ٥تتلف مصادر ا١تعلومات.جييد  -
 يتبع قواعد التفكَت العلمي. -
 جييد كتابة ا٠تطابات والتقارير والرد عليها. -
 يعرف القواعد الفقهية ا٠تمس الكربى. -
 يعرف أسباب نزول اآليات، وخاصة اليت يُعلُِّمها. -
 جييد التحدث باللغة العربية الفصحى. -
 بية.يلم بالقواعد الرئيسية يف اللغة العر  -
 حيفظ قدرا مناسبا من األحاديث الصحيحة يف أبواب ٥تتلفة. -
 ت.ايعرف مبادئ علم القراء -
 يعرف أحكام آيات القرآن الكرمي. -
 يعرف أصول ومناىج علم تفسَت القرآن الكرمي. -
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 يعرف أىم مبادئ مصطلح اٟتديث. -
 خُيرِّج األحاديث من مصادرىا األساسية. -

يؤكد على أن  –سواء من حيث ترتيب احملاور أو العبارات  –ولعل ترتيب النتائج وفق ما ذُكر 
ىذه الكفايات مهمة ١تعلمي اٟتلقات ولكن ليست بنفس أمهية الكفايات السابقة ٢تا، كما يالحظ أن 

 غالب ىذه الكفايات معرفية.
ولعل تفسَت عدم وجود ىذه الفروق يُعزى إىل اتفاق استجابات أفراد العينة حول أمهية ٣تاالت 

 ه الكفايات، ومن مث مل تؤثر ا١تتغَتات على استجاباهتم.ىذ
وديكن تفسَت ىذه الفروق بأن أصحاب ا٠تربة وْتكم خربهتم العالية يف اٟتلقات وجدوا أن ىناك 

 قصورا يف ىذه الكفايات من خالل الواقع ٦تا جعلهم يؤكدون على أمهية ىذه الكفايات.
 ثانياً: التوصيات والمقترحات:

 باحث بالتوصيات التالية:وقد خلص ال
ضرورة مراعاة إعداد معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي وفق ٣تاالت الكفايات الستة ا١تتضمنة  -

 باستبانة الدراسة.
عمل دورات دورية تستهدف ٖتقيق التنمية ا١تهنية ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي وفق ٣تاالت  -

 ة.الكفايات الستة ا١تتضمنة باستبانة الدراس
تقانو وعدم إالًتكيز يف تفعيل كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي على اٞتانب األدائي ومدى  -

 االكتفاء باٞتانب ا١تعريف للكفاية فقط.
بناء مقياس الختيار معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي يبٌت وفق الكفايات، لقياس ا١تيول واالستعداد  -

 الكرمي. للتعليم يف حلقات ٖتفيظ القرآن
صياغة ىذه الكفايات على شكل خطوات إجرائية مدعمة بأنشطة تطبيقية ووضعها يف دليل يوزع  -

 على معلمي اٟتلقات ليساىم يف تطوير قدراهتم على ٖتقيق الكفايات.
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تصميم بطاقة تقومي األداء السنوية، وبطاقة ا١تالحظة، ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي وفق ىذه  -
 الكفايات.

ديد أولويات تدريب ا١تعلمُت من خالل النظر يف ىذه الكفايات ومعرفة ما مت ٖتقيقو وما مل يتم، ٖت -
 ويكون ذلك من خالل استطالع رأي ا١تعلمُت وا١تشرفُت.

بناء مناىج معتمدة أكاددييا ومطبوعة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي وفق الكفايات ا٠تاصة هبم  -
 إثرائية. كربامجد وتفعيلها لدى معلمي اٟتلقات يف ا١تيدان  ليتسٌت تدريسها يف ا١تعاى

توعية مدراء ا١تراكز واٞتمعيات واجملمعات، وا١تشرفُت التعليميُت، وا١تدربُت بأىم الكفايات ا١تنوطة  -
ٔتعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ليعملوا على ٖتقيقها لديهم من ناحية، ومن مث تطوير أدائهم وفقاً 

 ٢تا.
ا١تشرفُت على اٟتلقات من خالل الدورات وورش العمل إلتقان مهارات متابعة وتوجيو وتقومي  تأىيل -

 معلمي اٟتلقات وفق الكفايات.
ضرورة تأىيل مشرفُت معدين إعدادا تربويا للمسامهة يف الرقي بأداء معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن  -

 الكرمي يف النواحي السلوكية والقيمية. ٖتديدا
اٞتهات ا١تعنية خاصة "وزارة التعليم" العتماد اٞتامعات ١تناىج وشهادات معاىد إعداد ضرورة تعاون  -

معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي التابعة ٞتمعيات ٖتفيظ القرآن الكرمي، وإعطاء الفرصة ٠ترجييها 
 إلكمال دراستهم يف اٞتامعات.

مصدر الوحي والعزة والنجاة ٢تذه األمة من توجيو الباحثُت للقيام ٔتشاريع ْتثية ٠تدمة القرآن الكرمي  -
 خالل مشاريع تقدم ٞتمعيات ٖتفيظ القرآن الكرمي با١تملكة.
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إكمااًل لموضوع  -وعلى ضوء تلك التوصيات، تقترح الدراسة إجراء بحوث مستقبلية 
 عن: -هذه الدراسة 

 منهجية عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يف تعليم القرآن الكرمي. -
 اٟتلقات القرآنية لدى أيب الدرداء رضي اهلل عنو. معامل -
 منهجية أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو يف تعليم القرآن الكرمي. -
 منهجية أيب عبدالرٛتن السلمي يف تعليم القرآن الكرمي. -
 صفات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من خالل كتاب سَت أعالم النبالء. -
فيظ القرآن الكرمي ٔتنطقة مكة ا١تكرمة للكفايات الًتبوية ا١تنوطة هبم من واقع ٦تارسة معلمي حلقات ٖت -

 وجهة نظر ا١تشرفُت والطالب: دراسة ميدانية.
 كفاءات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي با١تملكة. -
تصميم برنامج تدرييب ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ٔتنطقة مكة ا١تكرمة يف ضوء الكفايات  -

 هبم.ا٠تاصة 
مدى ٖتقيق الربامج التدريبية ا١تقدمة ١تعلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ٔتنطقة مكة ا١تكرمة  -

 للكفايات الالزمة ٢تم: دراسة ميدانية.
كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ومتطلبات ٖتقيقها يف برامج اإلعداد والتدريب يف ضوء  -

 ا٠تربات واالٕتاىات ا١تعاصرة.
 د وتدريب معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي: دراسة مقارنة.نظم إعدا -
تصور مقًتح لربنامج إلعداد معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي ٔتنطقة مكة ا١تكرمة يف ضوء  -

 الكفايات ا٠تاصة هبم.
دراسة تقوديية لربامج معاىد إعداد معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي با١تملكة يف ضوء الكفايات  -

 وار ا١تهنية ا١تتوقعة منهم.واألد
 كفايات مشريف حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي من منظور الًتبية اإلسالمية. -
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كفايات مدراء اجملمعات وا١تدارس القرآنية التابعة ٞتمعيات ٖتفيظ القرآن الكرمي من منظور الًتبية  -
 اإلسالمية.

الكرمي )معلم حلقة التلقُت، معلم حلقة الكفايات ا٠تاصة بفئة معينة من معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن  -
 اإلسناد، معلم حلقات كبار السن، معلم حلقة التدبر...(.

 كفايات معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي يف ا١تناطق األخرى يف ا١تملكة. -
 معوقات تفعيل معلمي حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي للكفايات ا٠تاصة هبم وسبل عالجها. -
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكرمي. -

 . القاىرة: دار الكتب العلمية.جامع األصول يف أحاديث الرسول(. 2449ابن األثَت، أبو السعادات ا١تبارك بن ٤تمد) -
 . بَتوت: ا١تكتب اإلسالمي. القصاص وا١تذكرينىـ(. 1449ابن اٞتوزي، عبدالرٛتن بن علي) -
 . الدمام: دار ابن اٞتوزي.تذكرة السامع وا١تتكلم يف ادب العامل وا١تتعلمىـ(. 1434ابن ٚتاعة، بدر الدين ٤تمد) -
 . بَتوت: دار صادر.الطبقات الكربى(. 1968ابن سعد، ٤تمد) -
 . الدمام: دار ابن اٞتوزي.جامع بيان العلم وفضلوىـ(. 1414ابن عبد الرب، يوسف) -
 . بَتوت: دار الكتب العلمية.التوابُتىـ(. 1447ابن قدامة، عبداهلل بن أٛتد) -
 (. بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب.2. )طلسان العربم(. 1997بن منظور، ٤تمد بن مكرم)ا -
 . بَتوت: دار صادر.ا١ترشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيزىـ(. 1395أبو شامة، عبدالرٛتن بن اٝتاعيل) -
مـ(. الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة ا١تعلمُت ٗتصص معلم صف يف كلية الًتبية ّتامعة األزىر من 2414أبو صواوين، راشد ٤تمد) -

 .398-359، 2، جامعة األزىر،ع٣تلة اٞتامعة اإلسالمية "سلسلة الدراسات اإلنسانية"وجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية. 
 لبنان: مكتبة لبنان. . معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب.(2446)أبو طالب، عبدا٢تادي -
 . االسكندرية: دار الصفا وا١تروة.أخالق ٛتلة القرآن(. 1426اآلجري، ٤تمد بن اٟتسُت) -
جدة.  ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة (.1436) (1436-1424من عام) اإلحصائية السنوية الشاملة ٞتمعيات منطقة مكة ا١تكرمة -

 )د.ن(.
 جدة. )د.ن(. ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة. ىـ(.1435)احصائية با١تعاىد التابعة ٞتمعية منطقة مكة ا١تكرمة -
الكفايات الالزمة ١تشريف الًتبية اإلسالمية يف التعليم العام للبنُت دراسة ميدانية على منطقة الرياض ىـ(. 1423آل طالب، علي إبراىيم) -

 جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسالمية، السعودية. -علوم االجتماعية. رسالة ماجستَت، كلية الالتعليمية
. معهد البحوث العلمية، الفكر الًتبوي عند الصحايب اٞتليل عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنوىـ(. 1433آل عايش، عبداهلل حلفان) -

 مركز البحوث الًتبوية والنفسية، جامعة أم القرى، السعودية.
. بَتوت: اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو(. 1447ٝتاعيل )البخاري، ٤تمد بن إ -

 دار ابن كثَت.
. رسالة الدور الًتبوي ١تعلمي اٟتلقات القرآنية يف ٚتعية ٖتفيظ القرآن الكرمي ّتدة دراسة ميدانيةىـ (. 1434البطاطي، سامل أٛتد) -

 جامعة أم القرى، السعودية. -بيةماجستَت، كلية الًت 
 (. ا١تختار يف أصول السنة. ا١تدينة ا١تنورة: مكتبة العلوم واٟتكم.1413البغدادي، اٟتسن بن أٛتد) -
 . بَتوت: دار الكتب العلمية.شعب االديانىـ(. 1414البيهقي، أٛتد بن اٟتسُت) -
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(. اٞتمعية ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي. 1425)ظ القرآن الكرميالتوصيات ا٠تتامية للملتقى السنوي األول للجمعيات ا٠تَتية لتحفي -
 الطائف. )د.ن(.

. قدم إىل ا١تلتقى السنوي األول للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ طرق تقومي وٖتسُت مستوى معلمي القرآن الكرميىـ(. 1425الثبييت، عمر) -
 )د.ن(. القرآن الكرمي با١تملكة، الطائف.

 -رٛتو اهلل–آداب ا١تعلم يف العملية التعليمية من خالل كتاب سَت أعالم النبالء للحافظ الذىيب ىـ(. 1425اٞتابري، حسُت نفاع) -
 اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة، السعودية. -. رسالة ماجستَت، كلية الدعوة وأصول الدينوتطبيقاهتا الًتبوية يف ا١ترحلة الثانوية

 . بَتوت: دار ا٢تالل.ان والتبيُتالبيىـ(. 1423اٞتاحظ، عمرو بن ْتر) -
 . عمان: دار ا١تناىج.الكفايات التعليمية يف القياس والتقوميىـ(. 1433جامل، عبدالرٛتن عبدالسالم) -
معايَت اختيار معلم القرآن الكرمي با١ترحلة االبتدائية من وجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت ٔتحافظة ىـ(. 1429جان، عبد الفتاح معروف) -

 جامعة أم القرى، السعودية. -لة ماجستَت، كلية الًتبية. رساجدة
 . جدة: دار ا٢تدى.النشر يف القراءات العشر(. 1414اٞتزري، ٤تمد بن ٤تمد) -
 . بَتوت: دار الكتب العلمية.غاية النهاية يف طبقات القراء(. 1427اٞتزري، ٤تمد بن ٤تمد) -
 . طنطا: دار الصحابة للًتاث.  الطالبُتمنجد ا١تقرئُت ومرشد م(. 2447اٞتزري، ٤تمد بن ٤تمد) -
(. تقرير األمانة العامة ٞتماعات ٖتفيظ القرآن 1411)ىـ1414ـ  1441اٞتماعات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي خالل عشر سنوات   -

 الكرمي. الرياض: إدارة الثقافة والنشر ّتامعة اإلمام.
 . عمان: دار يافا العلمية.ُت اللغة العربية للمرحلة الثانويةكفايات تكوين ا١تعلم(.2414اٞتماعي، عبدالوىاب أٛتد) -
 .الرياض. )د.ن( ،على للجمعياتمانة العامة للمجلس األاأل .ىـ(1419)اٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسَتهتا ا١تباركة -
 امل الًتبية.. )عبدالكرمي الغريب، مًتجم(. علغز الكفايات يف الًتبية( 2445جواكيم، د. وآخرون ) -
 )د.ن(. . الرياض.ٖتليل مهام معلم القرآن يف حلقات ٖتفيظ القرآن الكرمي بطريقة الديكامىـ(. 1435اٟتريب، ٤تمد علي) -
 . قدم إىل ا١تلتقى العلمي األول للمعاىد القرآنية، جدة.توعية اجملتمع با١تعاىد القرآنية ودور خرجييهاىـ(. 1433حسُت، عطية ٥تتار) -
إىل ا١تلتقى الثاين للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي  قدم. التعامل الًتبوي مع طالب التحفيظىـ(. 1426اٟتلييب، خالد سعود) -

 )د.ن(. با١تملكة، جدة.
 . الدار البيضاء: دار افريقيا الشرق.ا١تداخل الًتبوية للتعليم بالكفايات الرياضيات منوذجام(. 2447ٛتدي، ٤تمد) -
. قدم إىل ندوة عناية ا١تملكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآن الكرمي(. 1421حازم سعيد)حيدر،  -

 )د.ن(. وعلومو، ا١تدينة ا١تنورة.
الدالالت. (, األرجوزة ا١تنبهة على أٝتاء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد و 1424الداين، عثمان بن سعيد) -

 الرياض: دار ا١تغٍت.
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 (، الرسالة الوافية ١تذىب أىل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات. الكويت: دار االمام أٛتد.1421الداين، عثمان بن سعيد) -
جامعة  -ين. رسالة ماجستَت، كلية أصول الدإقراء القرآن الكرمي، منهجو وشروطو وأساليبو وأدواتوىـ(. 1429الدخيل، دخيل عبداهلل) -

 اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسالمية، السعودية.
تقومي أداء معلم القرآن الكرمي يف مدارس ٖتفيظ القرآن الكرمي االبتدائية يف منطقة الرياض يف ضوء ىـ(. 1428الدويش، ٤تمد عبد اهلل) -

 مد بن سعود اإلسالمية، السعودية.جامعة اإلمام ٤ت -. رسالة ماجستَت، كلية العلوم االجتماعيةالكفايات التدريسية الالزمة
 . بَتوت: مؤسسة الرسالة.عصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألىـ(. 1444الذىيب، ٤تمد بن أٛتد) -
 . القاىرة: دار اٟتديث.سَت أعالم النبالءىـ(. 1427الذىيب، ٤تمد بن أٛتد) -
 . صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمٍت.ية العربيةكتاب الزينة يف الكلمات اإلسالم(. 1415الرازي، أٛتد بن ٛتدان) -
 )د.ن(. . قدم إىل ا١تلتقى العلمي األول للمعاىد القرآنية، جدة.الكفايات التعليمية والًتبوية ١تعلم القرآنىـ(. 1433زبادي، توفيق علي) -
 إىل ا١تلتقى العلمي األول للمعاىد القرآنية. جدة.. مقدم التحديات اليت يواجهها خرجيو ا١تعاىد القرآنيةىـ(. 1433الزبيدي، ٛتزة ذاكر) -

 )د.ن(.
 . بَتوت: دار الفكر.معجم مقاييس اللغةىـ(. 1399زكريا، أٛتد بن فارس) -
 . )د،ن(.تطوير برامج إعداد ا١تعلمُت يف ضوء كفايات التدريسىـ(. 1433الزىراين، سعود حسُت) -
 . الدمام: دار ابن عفان.اٟتلقات القرآنيةمهارات التدريس يف ىـ(. 1418الزىراين، علي ابراىيم) -
. قدم إىل ١تلتقى السنوي األول للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ معامل التأديب الًتبوي يف اٟتلقات القرآنيةىـ(. 1425الزىراين، علي إبراىيم) -

 القرآن الكرمي با١تملكة، الطائف.
 َتوت: دار الكتب العلمية.(. ب1. )طسنن أيب داودىـ(. 1389السجستاين، سليمان بن األشعث) -
 (. قرطاج: اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون.3. )طآداب ا١تعلمُتم(. 2414سحنون، ٤تمد بن أيب سعيد) -
 . دمشق: دار ا١تأمون للًتاث.ٚتال القراء وكمال اإلقراء(. 1418السخاوي، علي بن ٤تمد) -
 . بَتوت: عامل الكتب.ٛتن يف تفسَت كالم ا١تنانتيسَت الكرمي الر ىـ(. 1414السعدي، عبدالرٛتن بن ناصر) -
 . بَتوت: دار ابن كثَت.فضائل القرآن ومعا١تو وآدابو(. 1415سالم، ايب عبيد القاسم) -
كفايات معلم الصفوف األولية يف الفكر الًتبوي اإلسالمي ومدى توافرىا لدى ا١تعلمُت من وجهة ىـ(. 1429السلمي، ثامر مطيع اهلل) -

 جامعة أم القرى، السعودية. -. رسالة ماجستَت، كلية الًتبيةفوف األوىل ومديري ا١تدارس االبتدائية ٔتحافظة جدةنظر مشريف الص
 . بَتوت: دار الكتب العلمية.أدب االمالء واالستمالءىـ(. 1441السمعاين، عبدالكرمي بن ٤تمد) -
. القرآن الكرمي ٔتحافظة الطائف مع تصور مقًتح لتطوير أدائهاالدور الًتبوي للجمعية ا٠تَتية لتحفيظ ىـ(. 1427السواط، فوزية خلف) -

 جامعة أم القرى، السعودية. -رسالة ماجستَت، كلية الًتبية
 . القاىرة: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب.اإلتقان يف علوم القرآن(. 1394السيوطي، عبدالرٛتن بن أيب بكر) -
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 . القاىرة: دار الثقافة.كفايات معلمها-طرائقها-أسسهاالًتبية االسالمية (. 2444شليب، مصطفى رسالن) -
 . الرياض: مكتبة العبيكان.تربية ا١تعلم للقرن اٟتادي والعشرين(. 1416شوق، ٤تمود) -
 . دمشق: دار ابن كثَت.فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَتىـ(. 1414الشوكاين، ٤تمد بن علي) -
 . بَتوت: عامل الكتب.مسند اإلمام أٛتد بن حنبلىـ(. 1419حنبل) ٛتد بنأالشيباين،  -
. رسالة ماجستَت، كلية تنمية الكفايات النوعية ا٠تاصة بتعليم القرآن الكرمي لدى طالب كلية الًتبيةىـ(. 1417صالح، ٝتَت يونس) -

 جامعة حلوان، مصر. -الًتبية
 : ا١تكتب اإلسالمي.. بَتوتا١تصنفىـ(. 1443الصنعاين، عبدالرزاق بن مهام) -
 . القاىرة: دار الفكر.ا١تعلم كفاياتو، إعداده، تدريبوىـ(. 1427طعيمة، رشدي أٛتد) -
 ىـ(. اٟتلقات القرآنية دراسة منهجية شاملة. جدة: دار نور ا١تكتبات.1417طليمات، عبدا١تعطي ٤تمد) -
 -. رسالة ماجستَت، كلية الًتبيةيظ الكرمي ٔتحافظة جدةاإلسهامات الًتبوية للجمعية ا٠تَتية لتحفىـ(. 1426الظاىري، طارق ٤تمد) -

 جامعة أم القرى، السعودية.
 . عمان: دار الفكر.اعداد ا١تعلم تنميتو وتدريبوىـ(. 1426عبدالسميع، حوالة) -
العربية السعودية يف ضوء برنامج مقًتح لتطوير أداء معلم العلوم الشرعية با١ترحلة ا١تتوسطة يف ا١تملكة ىـ(. 1422العربي، ناصر ٤تمد) -

 جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسالمية، السعودية. -. رسالة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعيةالكفايات التدريسية الالزمة
 . القاىرة: دار الفاروق اٟتديثة.ةا١تصنف البن أيب شيبىـ(. 1429العبسي، عبداهلل بن ٤تمد) -
 . ا٢تند: دائرة ا١تعارف النظامية.ذيب التهذيبهتىـ(. 1325)حجرالعسقالين، أٛتد بن  -
 . القاىرة: دار البيان.فتح الباري شرح صحيح البخاريىـ(. 1447العسقالين، أٛتد بن حجر) -
 . الدار البيضاء: دار النجاح اٞتديدة.الكفايات واسًتاتيجيات اكتساهباىـ(. 1421الغريب، عبدالكرمي) -
 . بَتوت: دار خضر.ار مكة يف قدمي الدىر وحديثوأخبىـ(. 1414الفاكهي، ٤تمد بن اسحاق) -
 . رسالة دكتوراه، جامعة بغداد.أثر فعالية التدريب يف أداء الطالب ا١تعلم للكفايات التدريسيةم(. 1995الفتالوي، سهيلة ٤تسن) -
 . عمان: دار الشروق.األداء-التدريب-الكفايات التدريسية ا١تفهوم(. 2443الفتالوي، سهيلة ٤تسن) -
 . عمان: دار الشروق.تفريد التعليم يف إعداد وتأىيل ا١تعلم أمنوذج يف القياس والتقومي الًتبويم(. 2444الوي، سهيلة ٤تسن)الفت -
الكفايات الالزمة ١تعلمي القرآن الكرمي يف ا١ترحلة الثانوية من وجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت ىـ(. 1431الفوزان، عبد العزيز عبد الرٛتن) -

 جامعة ا١تلك سعود، السعودية. -. رسالة ماجستَت، كلية الًتبيةدينة الرياضوا١تعلمُت ٔت
 . بَتوت: مكتبة لبنان.معجم ا١تصباح ا١تنَتم(. 1987الفيومي، أٛتد ٤تمد) -
 . القاىرة: دار الكتب ا١تصرية.اٞتامع ألحكام القرآنىـ(. 1353القرطيب، ٤تمد بن أٛتد) -
 . بَتوت: دار الكتب العلمية.يف أفضل األذكارالتذكار (. 1446القرطيب، ٤تمد بن أٛتد) -
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 . القاىرة: ا١تكتبة التوقيفية.الرعاية لتجويد القراءة وٖتقيق لفظ التالوة م(.2414القيسي، مكي بن أيب طالب) -
 (. شرح أصول اعتقاد أىل السنة واٞتماعة. السعودية: دار طيبة.1423الاللكائي، ىبة اهلل بن اٟتسُت) -
. مانة العامة للمجلس األعلى للجمعياتاأل .ىـ(1434)للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي با١تملكة الالئحة االساسية  -

 الرياض.)د.ن(
 جدة. )د.ن(. (.2ط) .ىـ(. ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة1436)الئحة الدراسة يف معاىد إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكرمي -
(. القاىرة: 2ىـ(. معجم ا١تصطلحات الًتبوية ا١تعرفة يف ا١تناىج وطرق التدريس. )ط1419أٛتد)اللقاين، أٛتد حسُت واٞتمل، علي  -

 عامل الكتب.
، رسالة ماجستَت، كلية الكفايات األساسية ١تديرات ا١تدارس النسائية ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرميىـ(. 1431احمليميد، بندر عبد العزيز) -

 م ٤تمد بن سعود اإلسالمية، السعودية.جامعة اإلما -العلوم االجتماعية
قدم إىل ا١تلتقى العلمي األول للمعاىد  ٖتليل االحتياجات التدريبية ١تعلم اٟتلقات القرآنية.ىـ(. 1433مرداد، القرين، فؤاد ويعن اهلل) -

 )د.ن(. القرآنية، جدة.
 الفرقان.. عمان: دار الكفايات التعليمية يف ضوء النظمىـ(. 1443مرعي، توفيق) -
 . )د.ن(.برنامج عملي الكتشاف ورعاية ا١تتميزين يف ا١تدارس القرآنيةىـ(، 1434مركز تكوين للتدريب) -
. قدم إىل ندوة عناية ا١تملكة العربية السعودية بالقرآن اٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآن الكرمي "تقرير"ىـ(. 1421ا١تزروع، عبداهلل ٛتد) -

 )د.ن(. نورة.الكرمي وعلومو، ا١تدينة ا١ت
 . أمانة ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة. جدة. )د.ن(.(1432)تاريخ ومؤسسون ا١تسَتة القرآنية يف ا١تملكة -
ىـ(. االحتياجات التدريبية يف اٞتانب التدريسي ١تعلم القرآن الكرمي يف ا١ترحلة الثانوية ٔتدينة الرياض. 1432ا١تطرودي، خالد إبراىيم) -

 .371-317، 23ع، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود
 . الرياض: دار اٟتضارة.اٞتهود الدعوية ٟتلقات ٖتفيظ القرآن ودورىا يف ٖتصُت الشباب من الغلوىـ(. 1434ا١تطوع، عبداهلل ٤تمد) -
 . القاىرة: مؤسسة ٝتا.الكامل يف القراءات واألربعُت الزائدة عليها(. 1428ا١تغريب، يوسف بن علي) -
 . الرياض: مكتب الًتبية العريب.التكوين ا١تهٍت للمعلمىـ(، 1432)لدول ا٠تليج مكتب الًتبية العريب -
 ا١تكتبة التجارية  الكربى. :. مصرفيض القدير شرح اٞتامع الصحيحىـ(. 1356ا١تناوي، ٤تمد عبدالرؤوف) -
 . الرياض: مطابع اٟتياة.ا١تدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإداريةىـ(، 1417ا١تنتدى اإلسالمي) -
 جدة. )د.ن(. (.2)ط .ىـ(. ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة1436)ج الدراسة يف معاىد اعداد معلمي ومعلمات القرآن الكرميمنه -
 جدة. )د.ن(. ىـ(. ٚتعية منطقة مكة ا١تكرمة.1435)مهام معلم القرآن -
للملتقى السنوي االول للجمعيات ا٠تَتية . قدم أساليب تعليم القرآن الكرمي القائمة دراسة ميدانية ٖتليليةىـ(.1425ا١تهيب، عبداهلل) -

 )د.ن(. لتحفيظ القرآن الكرمي با١تملكة، الطائف.
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 . بَتوت: مؤسسة الرسالة.التبيان يف آداب ٛتلة القرآنىـ(. 1427النووي، ٤تيي الدين حيِت بن شرف) -
 . دمشق: دار الفكر.اجملموع شرح ا١تهذب(. 1447النووي، حيِت بن شرف) -
 (. بَتوت: دار ا٠تَت.5. )طصحيح مسلم بشرح النوويىـ(. 1424رف)النووي، حيِت بن ش -
صحيح مسلم ا١تسمى ا١تسند الصحيح ا١تختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول ىـ(. 1427النيسابوري، مسلم بن اٟتجاج) -

 . الرياض: دار طيبة.اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 عتقاد وذم االختالف. الرياض: دار العاصمة.(. فتيا يف اال1449ا٢تمذاين، اٟتسن بن أٛتد) -
 .199-7، 79، عدعوة اٟتق سلسلةىـ(. كيف ندرس القرآن ألبنائنا. 1448وزان، سراج ٤تمد) -

 


