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 الشكر والتقدير

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته,احلمد هلل 

 ناوهيأ ل اأعانناصطفانا خلدمة القرآن, و  الذياحلمد هلل ،[4-1]الرحمن:  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 الكرمي املنان.فما كان هلذا اجلهد أن يتم إال بعٍون وتوفٍيق من اهلل  اإلتقان, أسباب

من أرسل بالقرآن رمحة للعاملني, فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة  والصالة والسالم على
 خري خِلق اهلل أمجعني حممد بن عبد اهللوكشف اهلل به الغمة, وكان أول معلم للقرآن, خلقه القرآن,

 وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم. 

  أتقدم خبالص الشكر والثناء وطيب الدعاء إىلوحيث أنه من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل, 
ممن تعلمنا على أيديهم ىف هذه اجلامعة احملرتمة  هيئة التدريس من قدم لنا يد العون واملساعدة من كل

 .املتعاون , ومجيع املعلمني واملؤسسات التعليمية حمل البحث, وكذلك مجيع الفريق اإلدارى املباركة

ذى املشرف على هذه الرسالة؛ البابوال كرمي حامد, سعادة الدكتور/ وأخص بالذكر منهم 
منحين من الكثري,فقد  حلمه ودماثة خلقه وحسن تواضعهتعلمت من أدبه قبل علمه, وتعلمت من 

 .  بسعادة الدارينات له مين خالص الدعو فوقته وجهده الكثري, 

أزواجهم وأوالدهم على أن علموىن  ألىب وأمى وأخواتى البنات وكما أتقدم بالشكر كله والعرفان 
جيعل ن أ, سائل اهلل العزيز القدير حب القرآن, تعلما وتعليما, وحفظا وتالوة واستماعا وتدبرا وعمال

 .  القرآن شفيعا هلم يوم القيامة

فرتة  يل لزوجىت وأوالدى على دعائهم ىل ودعمهم املستمر طوالكما أتقدم بالشكر اجلز 
 خرة.أن يسعدوا بالقرآن ىف الدنيا واآلالدراسة, وأسأل اهلل 

واهلل  والبشرية كلها, ,األمة اإلسالميةويف اخلتام أسأل اهلل العلي القدير أن ينفع هبذه الدراسة 
 .نيمن وراء القصد, وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل

 



 

 ي

 

 اإلهداء

أهدى هذه الرسالة إىل جمموعة من أساتذتى وشيوخى وأصدقائى, الذين تعلمت منهم حب القرآن, 
 واإلتقان ىف تعلمه وتعليمه, والتخلق بأدابه, وقد تأثرت بكل منهم ىف جزء من أجزاء هذه الرسالة 

 الشيخ: حممود أبو املعارف )رمحه اهلل(  -
 ن )حفظه اهلل(الشيخ:حامد عبد احلميد أبو نورا -
 املهندس: حممد هبجت )حفظه اهلل( -
 األستاذ الدكتور:حممود سعد )حفظه اهلل( -
 :حامت مزروعة )حفظه اهلل(الدكتور األستاذ -
 األستاذ الدكتور:ياسر الفقى )حفظه اهلل( -
 األستاذ الدكتور:حممد البساطى )حفظه اهلل( -
 الشيخ:مجال عباس )حفظه اهلل( -
 هلل(املهندس: أمحد سعد )حفظه ا -
 األستاذ:حممد عادل )حفظه اهلل( -
 األستاذ:حممود ضياء )حفظه اهلل( -
 األستاذ:أمين فضل )حفظه اهلل( -
 الدكتور:حممد عاطف )حفظه اهلل( -
 املهندس:هيثم عبد اللطيف )رمحه اهلل( -

وكل من تعلمت منه أو علمته أو اجتمعنا معه على مائدة القرآن, وال أنسى فريق عملى الذى  
وأن جيعل ،لى مدار سنوات,سائال املوىل عز وجل أن جيعل ما قدموا ىف ميزان حسناهتماجتهد معى ع

 القرآن العظيم ربيع قلوهبم, ونور أبصارهم, وجالء أحزاهنم, وأن جيعله شفيعا هلم يوم القيامة.
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 مستخلص البحث

ة معايشة تجربل FIRST-ADLXإطار قائم على مقرتح فاعلية برنامج تدريىب  إىل قياس البحث  هدف
بعض املهارات التدريسية لدى معلمى لتنمية Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة املتعلم
عند القيام بتطبيق  :شبه التجريىب )ذو اجملموعة الواحدة(صر. واعتمد البحث على املنهجمب القرآن

تكونت عينة البحث من و صر.مبمعلمى مادة القرآن الكرمي الربنامج على جمتمع الدراسة: املكون من 
عدد من املدارس يعملون بسوهاج(  -القليوبية -اجليزة-من أربع حمافظات )القاهرة( معلما 111)

املهدى للغات( وأيضا من -الألندلس األزهرية -ليدرز ناشيونال  -األهلية مثل )ليدرزانرت ناشيونال 
السالم بسوهاج( ومجعية ثمان بن عفان مجعية ع -بعض مجعيات القرآن مثل )مجعية الزهراء بالعبور 

وبعض املساجد مثل )مسجد الرمحة مبدينة سنابل بسوهاج( -ودور احلضانة مثل )حضانة اهلادى 
توفر فيها شرط التعاون والرغبة ىف التغيري واملوافقة على التدريب يعينة انتقائية وهى . السالم بالقاهرة(
جتربة  ل FIRST-ADLXإطار برنامج تدريىب قائم على دراسة وهى:استخدام أداة الومت والتقييم واملتابعة.
ومت قياس فاعلية الربنامج من خالل Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة معايشة املتعلم

لقياس انتقال FIRSTانةلقياس جتربة املعايشة النشطة الفعالة( و)استبFIRSTانة)استباستبانة:  2عدد 
( مهارات رئيسة )مهارات 3)حتديد املهارات املطلوبة ملعلم القرآن ىف  -تيجة الدراسة وكانت ن.التعلم(
 -مهارة فرعية  (15مهارات تدبر القرآن( ومقسمة إىل ) -مهارات التعلم النشط املؤثر -التحفيظ

يدل على اإلستبانة على جمموع أسئلة    0.05)) فروق ذات داللةإحصائية عند مستوىوأيضا وجود
ية الربنامج التدريىب حمل الدراسة ىف حتقيق)جتربة تعلم نشطة مؤثرة(للمتعلمني أثناء الربنامج, فاعل
 .( لبيئة عمل معلمى القرآن مبصرالتعلم أثر انتقال)و
 

  



 

 ل

 

Abstract 

The aim of the research is to measure the effectiveness of a proposed training program based 

on the FIRST-ADLX framework for the Activ Deep Learner eXperience to develop some 

teaching skills of Quran teachers in Egypt. The research is based on the approach: quasi-

experimental (with one group) when applying the program to the study community: consisting 

of teachers of the Noble Qur’an in Egypt.The research sample consisted of (110) teachers 

from four governorates (Cairo - Giza - Qalyubia - Sohag) working in a number of private 

schools such as (Leaders International - Leaders National - Al-Andalus Al-Azhar-Al-Mahdi 

Languages) and also from some Quran associations such as (Al-Zahraa Association in Al-

Obour) Othman Bin Affan Association and Al-Salam Association in Sohag) and nurseries 

such as (Al-Hadi Nursery - Sanabel in Sohag) and some mosques such as (Al-Rahma Mosque 

in Al-Salam City in Cairo).It is a selective sample in which the condition of cooperation, 

desire for change, and approval of training, evaluation and follow-up are met. The study tool 

was used: a training program based on the FIRST-ADLX framework for the active and 

influential learner experience Activ Deep Learner eXperience, and the program’s 

effectiveness was measured through 2 questionnaires: (Questionnaire) FIRST to measure an 

effective active experience) and (FIRST to measure learning transition).The result of the study 

- determining the skills required for a Qur’an teacher in (3) main skills (memorization skills - 

effective active learning skills - Qur’an management skills) were divided into (15) sub-skills - 

and also the existence of statistically significant differences at the level of (0.05) on the total 

The questionnaire questions indicate the effectiveness of the training program under study in 

achieving (an active and effective learning experience) for the learners during the program, 

and (transferring the learning effect) to the work environment of Quran teachers in Egypt. 
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  الفصل األول
 )مقدمة البحث(

يهدف  هذا الفصل إىل توضيح املشكلة اليت بنيت عليها الدراسة ويتناول هذا الفصل احلديث عن 
 , واملصطلحات.بحثأمهية السئلة, واألهداف, و اإلحساس باملشكلة, واأل

 المقدمة:
مما هو معلوم ومشاهد على مدار التاريخ اإلسالمي أمهية وتأثري القرآن الكرمي ليس فقط كمصدرا 
أساسيا للتشريع, ولكن أيضا لدوره اهلام يف  تنظيم العالقات اإلنسانية بني أفراد اجملتمع املسلم )اللحياىن 

م( 2514ه(  والقيم الرتبوية واإلميانية )السيد 1432أساليب الرتبية )بشارة م( ملا حيتوى عليه القرآن من 2513
 املوجودة يف قصصه وأمثلته,  واليت تساعد يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية لألجيال اجلديدة.

م( أن إعداد معلمي القرآن الكرمي مهنيًّا وتسليحهم بأحدث طرق التعلم أمٌر 2516وبني )احلرىب 
على فنون إدارة  التدريب املهاريرة, فهو ضمانة حتقيق اهلدف الرتبوي والتعليمي, فإن بالغ اخلطو 

التواصل واالجتماع وطرق التدريس واألداء منهٌج قرآين, وأضاف )قزق  ومهاراتاحللقات واجملموعات 
عىن م(  أنه جيب تدريب معلمي القرآن على استخدام وسائل التقنية احلديثة, وأكد على ذلك  امل2517

وهبذا يتضح أمهية  م( يف دراسته حول استخدام التقنية يف معهد اإلمام الشاطىب.2513أيضا )الشهرى 
  حتديد مث تتطوير املهارات التدريسة لدى معلمى القرآن الكرمي .

( أمهية 2518م( و)الدليقان 2518( )السهيمي 2513كما بينت دراسات كل من )احلميضي  
القرآن الكرمي الالزم توافرها لدى معلم القرآن, وقياس درجة توافرها, والكشف  تدبر مهاراتالتعرف على 

عن معوقات استخدام تلك املهارات, واحلصول على الدورات التدريبية يف تدبر القرآن الكرمي وتنمية هذه 
صا ( إىل أمهية إعداد معلمي القرآن الكرمي إعدادا خا2514املهارات باستمرار. و أشار )جاب اهلل 

هتدف إىل توعيتهم بأمهية مهارات تعليم القرآن  , وعقد دورات تدريبيةيتناسب مع تعليم القرآن الكرمي
الكرمي, مع تدريب املعلمني على كيفية غرس وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ مع ضرورة 

 األساليب التدريسية احلديثة.االستفادة من 
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ة اآلالت للبشر يف كل جماالت احلياة ومنها جمال التعليم أصبح يف ظل الثورة الصناعية ومزامحو 
من أهم الضروريات األساسية تطوير طرق التعلم, فظهرت العديد من وسائل وطرق ونظريات التعلم 

(,مث ظهر 2111م )الشمري  1691( وظهر تقريبا Active Learningاحلديثة, ومن أشهرها )التعلم النشط 
(: واملقصود به الفهم والبحث عن املعىن والغاية من Deep Learningالعميق مصطلح جديد )التعلم 

, مما بالتجربة احلالية وتطبيقاهتا املستقبليةالتعلم, وقيادة املتعلمني حملاولة ربط املفاهيم واألفكار السابقة 
 (.2112حيقق عمق واستدامة يف األثر )هبجت 

هو  LXD):(Experience Designlearningتعلموأيضا ظهر مفهوم جديد وهو )تصميم جتربة ال
عملية إنشاء جتارب التعلم اليت متكن املتعلم من حتقيق نتائج التعلم املطلوبة بطريقة تتمحور حول 

(, ونظراا ألننا نعتقد أن دمج كل من االسرتاتيجيات النشطة LXD.orgاإلنسان وموجهة حنو اهلدف )
جيب أن تتكامل هذه املبادئ لتشكيل وحدة كاملة, مما خيلق جتربة  والعميقة خيلق التفاعل والتأثري, لذلك

 (. 2112)هبجت  Active Deep Learner eXperience (ADLXتعلم نشطة ومؤثرة  
( ألمهية تدريب وتسليح املعلمني )عامة( بالطرق 2112من هذا املنطلق وكما أشار )اجلمل 

(, فيجب أن خنص بالذكر منهم معلمي العلوم ADLXثرةالنشطةاملؤ  جتربة معايشة املتعلم احلديثة )مثل 
 (. 2116الشرعية والقرآن, ملا له من تأثري إجيايب يف تنمية مهارات التدريس لديهم )الردادى 

قائم  على الطرق  برنامج تدرييب قياس فاعليةويتضح مما سبق عرضه أمهية الدراسة احلالية يف 
 Activ Deep Learnerة عميقاملتعلم النشطة ال عايشةم لتجربةFIRST-ADLXإطار احلديثة مثل )

eXperience) معلمي القرآن.  التدريسية لدى هاراتامللتنمية بعض 
 اإلحساس بمشكلة البحث:

ربني على طرق 
ُ
حبكم عمل الباحث مدرباا يف بعض املراكز التدريبية املتخصصة يف تأهيل املعلمني وامل

عيات واملدارس ورياض األطفال )يف العديد من الدول اإلسالمية الرتبية والتحفيظ يف املساجد واجلم
 إىل جانب جتربة الباحث الشخصية يف تعلم وتعليم )أسرته( للقرآن عاما, 15والعربية والغربية( على مدار 

وبعد الدراسة اإلستطالعية الىت  ,و باإلطالع على العديد من البحوث العلمية والكتب والربامج التدريبية
 .الحظ التاىل:معلم قرآن( 35هبا الباحث على عدد )قام 



 

4 

 

الكثري من مؤسسات ومعلمي القرآن يركزون فقط على )احلفظ وتصحيح التالوة( دون اإلهتمام 
بالتدبر والعمل, إما بسبب )عدم وعى( أو )عدم مهارة( أو )كالمها( على الرغم من أمهية التدبر والعمل 

كما يف دراسة كل من:     .[29ص:](  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)بالقرآن 
 (2519م( )الردادى 2518( )السهيمي 2518( )الدليقان 2513)احلميضي 

وعلى الرغم من الرتكيز فقط على )احلفظ وتصحيح التالوة( فإن عدد كبري من  معلمي القرآن 
ى دور األسرة أصبحوا )ُمسمِّعني وليسوا حُمفِّظني فضال أن يكونوا مربني( فاإلعتماد األساسي منصب عل

كما يف دراسة كل من:)جاب اهلل  .يف حتفيظ األوالد وذلك لعدم امتالك املعلم ملهارات التحفيظ والرتديد
 (2519م( )الردادى 2513)الشهرى  م(2517م( )قزق 2514

مهنة معلِّم القرآن أمست )مهنة َمْن ال مهنة له( كل من حفظ قدرا من القرآن يعمل معلما, دون 
حة لصفات معلم القرآن, وذلك بسبب احلاجة الكبرية للمعلمني وقلة املؤهلني, على الرغم معايري واض

)صحيح البخاري( «خريكم َمن تعلَّم القرآن وعلَّمه»من وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعلمي القرآن بأهنم: 

( )جاب اهلل 2519دى م( )الردا2513( )اللحياىن 2514م( )جاب اهلل 2516كما يف دراسة كل من: )احلرىب 
2514) 

اجتاه العديد من معلمي القرآن إىل الرتكيز فقط على حمور واحد من حماور العملية التعليمية 
)ماذا(, فيبذل جمهود كبري يف تعلم أحكام التجويد واحلصول على اإلجازات العلمية فيالقراءات املختلفة 

آن, فيقومون باستخدام طرق وأساليب تعليمية وعدم االهتمامبمحورى )ملاذا وكيف( أعلم وأرىب بالقر 
م( 2517تقليدية وضعيفة ال حتقق  )املتعة والفائدة( املرجوة من تعلم القرآن.كما يف دراسة كل من: )قزق 

 (2013( )احلميضي2519( )الردادى 2517 ( )اجلمل2518م( )هبجت 2514( )السيد 2514)جاب اهلل 
 (.2518م( و)الدليقان  2518السهيمي)

من معلمي القرآن من استخدام طرق تعلم إبداعية أو وسائل )غربية حديثة( يف عدد كبري خوف 
 تعليم القرآن خوفا من الوقوع يف )اإلبتداع(, أو أن تكون هذه الوسائل هبا خمالفات شرعية, أو تتسبب

نقيب والتنقيح ضياع هيبة القرآن  )بعض الوسائل خمالفة فعال وحتتاج إىل مراجعة شرعية فتحتاجللت يف
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( )الردادى 2514لنحصل على حصاد الرؤوس وليس حصاد النفوس(.كما يف دراسة كل من: )جاب اهلل 
 (2519)الردادى ( 2517( )اجلمل 2518م( )هبجت 2516( )احلرىب 2519

معلمي القرآن )البعض منهم يعلم األحاديث لكن بدون تصور كامل لكيفية  أغلبعدم معرفة 
اإلبداعية اليت استخدمها النيب )صلى اهلل عليه وسلم(  يف دعوته, مثل )البيان العملى/ تطبيقها( بالطرق 

تبادل األدوار/ التجربة واخلطأ/ الرسومات التوضيحية/ الشحذ الذهىن/ لغة اجلسد/ درجات الصوت/ 
لواردةيف اللعب/ طرق التحفيز/ تقنيات التدبر( واليت يلخصها حديث )يقرئهم العشر( وكلمة )التدارس( ا
( 2519احلديث واليت تتفق متاما مع فلسفة  )التعلم النشط( أو التفاعلي.كما يف دراسة كل من: )الردادى 

م(  2518السهيمي))2513( )احلميضي2517( )اجلمل 2518م(  )هبجت 2517م( )قزق 2516)احلرىب 
 (2514( )جاب اهلل 2518و)الدليقان 
بطرق التعلم( اليت التحق هبا معلمي القرآن مل حتقق هدفهم من الربامج التدريبية )اخلاصة  كثريال

إما بسبب صعوبة اسقاطها على الطبيعة اخلاصة بتعلم القرآن, أو أن طريقة تصميم هذه الربامج تعتمد 
على قوة احملتوى العلمي فقط  دون استخدام وسائل تدريب فعالة حتقق عمق واستدامة األثر, أو بسبب 

ل املدرب لتفادي العقبات اليت قد يواجهها املعلم أثناء التطبيق. كما يف دراسة كل عدم املتابعة من قب
 .(2514( )جاب اهلل 2517م( )اجلمل 2517( )قزق 2518( )هبجت 2519من: )الردادى 
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 تحديد مشكلة البحث:
 يكون عليه( كل مما سبق تسبب يف ضعف املهارات التدريسية اخلاصة مبعلم القرآن )مقارنة مبا ينبغي أن 

بالبحث واملعايشة تبني أن أغلب معلِّمي القرآن )لديهم رسالة قوية لتعليم القرآن( إال أهنم مظلومون و 
.ومن هذا املنطلق رأى الباحث أن واالهتمام باجلانب املهاري لديهم, وتطويرهم جدًّا فيما خيص تأهيلهم

النشطة  تجربة معايشة املتعلمل FIRST-ADLXإطار  يتعرف على فاعلية برنامج تدرييب مقرتح قائم على
 لتنمية بعض مهارات معلمي القرآن.Activ Deep Learner eXperience العميقة

 أسئلة البحث:
 النشطة العميقة تجربة معايشة املتعلمل FIRST-ADLXإطار ما مدى فاعلية برنامج تدرييب قائم على 

Activ Deep Learner eXperienceمعلمي القرآن )يف مصر(؟ لتنمية بعض مهارات 
 ويتفرع من السؤال الرئيس أسئلة فرعية وهي:

 ما املهارات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمي القرآن ؟  - 1
 تجربة معايشة املتعلمل FIRST-ADLXإطار ما أسس بناء الربنامج التدرييب املقرتح القائم على ) - 2

 يف تنمية بعض مهارات معلمي القرآن مبصر ؟ Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة
جتربة تعلم يف حتقيق  FIRST-ADLXإطار  ما مدى فاعلية استخدام الربنامج التدرييب القائم على -3

 أثناء فرتة التدريب لدى معلمي القرآن مبصر ؟ نشطة ومؤثرة
انتقال أثر يف حتقيق  FIRST-ADLXإطار ما مدى فاعلية استخدام الربنامج التدرييب القائم على  - 4

 لبيئة عمل معلمي القرآن مبصر ؟التعلم 
 أهداف البحث:

تجربة ل FIRST-ADLXإطار يهدف البحث إىل تصميم وتنفيذ وقياس فاعلية برنامج تدرييب قائم على 
 التدريسية لدى هاراتامللتنمية بعض Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة معايشة املتعلم

 معلمي القرآن )يف مصر(.
 ويتفرع من اهلدف العام أهداف فرعية وهي:

 حتديد بعض املهارات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمي القرآن ؟  - 1
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تجربة معايشة ل FIRST-ADLXإطار التعرف على أسس بناء الربنامج التدرييب املقرتح القائم على  - 2
يف تنمية بعض مهارات معلمي القرآن Activ Deep Learning eXperience النشطة العميقة املتعلم
 مبصر.

جتربة يف حتقيق FIRST-ADLX إطارالتأكد من مدى فاعلية استخدام الربنامج التدرييب القائم على  -3
 أثناء فرتة التدريب لدى معلمي القرآن مبصر. تعلم نشطة ومؤثرة

يف حتقيق  FIRST-ADLXإطار يب القائم على التأكد من مدى فاعلية استخدام الربنامج التدري - 4
 .لبيئة عمل معلمي القرآن مبصرانتقال أثر التعلم 

 أهمية البحث:
 األهمية النظرية :

تكمن أمهية البحث النظرية يف أنه ) على حد علم الباحث وبعد اإلطالع على العشرات من الدراسات 
 Activلتجربة التعلم النشط املؤثر FIRST-ADLXالسابقة ( أنه هو البحث الوحيد الذي يستخدم إطار 

Deep Learner eXperience تنمية مهارات معلمي القرآن مبصر.ىف خصص تيف تصميم برنامج تدرييب م 
 األهمية التطبيقية :

 يتوقع أن يستفيد من البحث ) من الناحية التطبيقية ( كال من الفئات التالية :
تصميم وتقدمي برامج تربوية أو حلقات حتفيظ  يف)وذلك  يةالقرآن و العلوم الشرع معلميالسادة  -

 آن واحد ( يفأصيلة وحديثة  ,القرآن بطرق مفيدة وممتعة

 وحتفيظ وتعليم لرتبية آلباءواألمهات ووعىا مهارات تنمية يف يساعدالربنامج) واألمهات اآلباء -
 لديهم يكون األقل أوعلىHome   schoolingالمنزلي التعليم انتشار تزايد مع خاصة القرآن أوالدهم
 ( دراسيا اوالدهم متابعة على يساعدهم وعي

 القرآنية واحللقات تنفيذالربامج يف ومتابعةاملعلمني تصميم يف املشاركة يف وذلك) الرتبويون املشرفون -
 (مبعايريجودةعالية
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 ومتابعة ؤسسةللم العامة واإلطارات اخلطط وضع يف املشاركة يف وذلك) القرآنية املؤسسات مديرو -
 (عالية جودة مبعايري القرآنية واحللقات الربامج وتنفيذ تصميم يف واملعلمني املشرفني

 واإلستعانة الكتب وتصنيف واخلطب احملاضرات وتقدمي تصميم يف وذلك) الشيوخ و الدعاة -
 ( القرآن تدبر خالل من بالقرآن والتزكية العقيدة غرس يف القرآن بآيات

 من املختلفة الدراسية الربامج تصميم يف وذلك) الدراسية املناهج وتطوير يمتصم على القائمون -
 (احلديثة بالطرق ودجمها األصيلةاإلسالمية  الطرقاإلستعانة ب خالل

 الربامج وتقدمي تصميم على مبساعدهتم وذلك)  الرتبوية و التدريبية الربامج تصميم على القائمون -
 (الوقت نفس يف واحلديثة األصيلة والطرق بالقرآن تعيننيمس املختلفة الرتبوية و التدريبية

 أسلوب استخدام وأيضا اإلستشارات تقدمي حني التدبر باستخدام وذلك) الرتبويون اإلستشاريون -
 (لتحديداملشكلة pool السحب

 السلوكيات وتعديل تقومي يف القرآن آليات التدبر باستخدام وذلك) السلوك تعديل أخصائي -
 (النشط التعلم تيجياتاسرتا وأيضا

باحملتوى النظري للبحث واملراجع والدراسات  باالستعانة)وذلك  الباحثون الرتبويون و الشرعيون -
 بعض املسائل( يفعمل حبوث تربوية تبىن على البحث وتضيف إليه أو تستفيد منه جزئيا  يفالسابقة 

 مصطلحات البحث:

األهداف املوضوعة للربنامج التدرييب املصمم مدى النجاح يف حتقيق  Effectivenessالفاعلية:
 ( 2555)القال وناصر 

كد من حتقيق الربنامج التدريىب للمتعلمني جتربة معايشة نشطة التأ :يقصد به الباحث إجرائيا
 .وعميقة أثناء فرتة التدريب مع انتقال أثر هذه التجربة لبيئة عمل املتعلمني 
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ملف يتكون من جمموعة إجراءات وخطوات يتم اتباعها Training Programالبرنامج التدريبي:
 ( بتصرف2525لنقل خربات حمددة لتحقيق أهداف حمددة )صربى 

الربنامج التدرييب حمل الدراسة وقد اشتهر تسويقيا باسم )التحفيظ  يقصد به الباحث إجرائيا:
 السعيد( 

م على أساس ( أنه: إطار شامل مصم2518يعرفه )هبجت وأخرون FIRST-ADLX  :إطار
التعلم  والتعلم القائم على اللعبة, Gamification النماذج والنظريات الشهرية, مثل: التعلم التجرييب,

, علم النفس اإلجيايب, جتربة االقتصاد وعلم األعصاب, وينقسم اسم اإلطار إىل 6Dsامليسر, منوذج 
جماالت ويرمز كل حرف من  (5ومصنفة ضمن ) مبدأا  (15)  علىFIRSTفيشتمل إطار عملFIRSTشقني

)حتويل التعلم إىل أداء واقعي ملموس  :( إىل جمال من اجملاالت اخلمسة وهيFIRSTحروف كلمة )
Transforming  -  التسلسل واالنسيابية أثناء جتربة املعايشةSequencing  -  مراجعة األنشطة بنموذج
(RAR Reviewing)  - يشةالتفاعل اإلجيايب أثناء جتربة املعاInteracting  - الرتكيز على املتعلمFocusing 

 Active Deep Learner. النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم وترمز إىل ) ADLX)والشق الثاىن 

eXperience)  
 وهو بأنه اإلطار القائم عليه تصميم الربنامج التدرييب حمل الدراسة:يقصد به الباحث إجرائيا

 .FIRST-ADLX  :إطار
إىل أي تفاعل أو دورة أو  جتربة التعلم تشري:Learner eXperienceربة معايشة المتعلمتج 

برنامج أو أي جتربة أخرى يتم فيها التعلم, سواء حدث ذلك يف البيئات األكادميية التقليدية )املدارس, 
(, أو سواء كان الفصول الدراسية( أو األماكن غري التقليدية )املواقع خارج املدرسة, البيئات اخلارجية

ذلك يشمل التفاعالت التعليمية التقليدية )الطالب الذين يتعلمون من املعلمني واألساتذة( أو 
التفاعالت غري التقليدية )يتعلم الطالب من خالل األلعاب وتطبيقات الربامج التفاعلية(. )موقع 

edglossary.org) 
علم أثناء الربنامج التدرييب مما يرتتب تق للماإلجيايب الذي حتق االنطباعيقصد به الباحث إجرائيا:

 .عليه زيادة)رغبة وقدرة( املعلم يف نقل هذه الفلسفة لبيئة عمله



 

11 

 

هو توجه يف التعليم ينطلق من فكرة حمورية هي أن يتم تعليم :Active learningالتعلم النشط 
جرة الدراسية, حبيث تأخذهم الطالب بشكل يسمح هلم باملشاركة الفاعلة يف األنشطة اليت تتم داخل احل
 (2515تلك املشاركة إىل ما هو أبعد من دور الشخص املستمع السليب" )زيتون 

مثل  جمموعة األنشطة التفاعلية املستخدمة داخل الربنامج التدرييب يقصد به الباحث إجرائيا:
 .املناقشة والتعلم التعاوىن وحل املشكالت وخرائط املفاهيم وغريها

املقصود به الفهم والبحث عن املعىن واهلدف من التعلم Deep learning :عميق( المؤثرالتعلم )ال
وقيادة املتعلمني حملاولة ربط املفاهيم واألفكار السابقة بالتجربة احلالية وتطبيقاهتا املستقبلية, مما جيعل جتربة 

( 2518ة يف األثر ".)هبجت التعلم )انعكاسية, مستدامة, ثاقبة, حتويلية, مؤثرة( " حتقق عمق واستدام
 بتصرف

عميقة جتربة متعلم حيقق الربنامج التدريىب حمل الدراسة لكل متعلم أن  :يقصد به الباحث إجرائيا
 .طول فرتة الربنامج  ال تُنسى )مستدامة, وقابلة للتحويل, مع تأثري على املدى البعيد(و 

عيا إىل زيادة إملام املتعلمني " جهد تعليمى مقصود يؤديه الباحث سDevelopmentالتنمية:
 (2553اللقاين واجلمل )" جبانب حمدد سبق تعيينه

التدريسة الىت مت حتديدها داخل  املهاراتبعض  إكساب أو تنمية يقصد هبا الباحث إجرائيا:
 .الربنامج التدريىب 

السرعة, "هى القدرة على القيام بأى عمل من األعمال بدرجة عالية من الدقة و Skills:المهارات
 (2552مع االقتصاديف الوقت واجلهد " )صربى 

اليت حيتاج هلا معلم القرآن ألداء مهمته يف  التدريسبعض مهارات  :يقصد بها الباحث إجرائيا
وقد حددها الباحث ىف مخس عشرة مهارة سيتم تناوهلا تفصيليا أثناء  التحفيظ والتعليم والرتبية بالقرآن

 .البحث
( 2514: هو الذى حيفظ أو يعلم أو يريب بالقرآن )علي كبة Quran teacherمعلم القرآن

 .بتصرف
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: كل من يقوم بتعليم القرآن بصورة منتظمة يف مؤسسات حكومية أو يقصد هبا الباحث إجرائيا
 .أو بصورة مستقلة  أهلية

وبعد االنتهاء من املقدمة واحلديث عن مشكلة البحث واألسئلة واألهداف وأمهية ومصطلحات 
 .الدراسة  ننتقل إىل الفصل التايل الذي يتناول األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظرى 
 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني
 أوال: اإلطار النظرى

علماء مجع وعرض وحتليل البيانات وعرض ومناقشة أقوال ال اإلطار النظرىيستهدف الباحث من 
وأيضا الربنامج التدريىب حمل الدراسة., بناءبيداغوجيا املرتكز األساسى املبىن عليه  والباحثني لتكون هى

 الكرمي.   علمى القرآنالواجب توافرها لدى م حتديد املهارات التدريسية و الفلسفة القائم عليها اختيار
التعلمية  األول: تصميم الربامج كالتاىل:احملور  مقسمة ستة حماورمن  اإلطار النظرىويتكون 

Instructional Design  ,الثاىن: إطار  احملورFIRST-ADLXاحملور الثالث: نظرية التعلم , تصميم التعلمىلل
احملور الرابع: مهارات , أو )نظرية عمالملخ(  Brain-Based Learning Theroy املبين على عمل الدماغ

 Active Deepحملور اخلامس: مهارات استخدام  التعلم النشط املؤثر ا, استخدام طرق حتفيظ القرآن الكرمي

Learning احملور السادس: مهارات استخدام تدبر القرآن, ىف تعليم القرآن.  
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 Instructional Designالتعلمية  المحور األول: تصميم البرامج
 نماذج(\مفهوم  \)أهمية

 المبحث األول
 أهمية التصميم التعليمى

م(أن علم التصميم التعليمي يعد من العلوم التعليمية اليت حاولت الربط بني 2516احليلة ذكر ) 
اجلانب النظري )نظريات التعلم( من ناحية واجلانب التطبيقي )الوسائل التعليمية والتكنولوجية( من ناحية 

ملادة التعليمية,كما يزيد من احتمالية فرص جناح املعلم أو املدرب يف تعليم اوالتصميم التعليمى أخرى.
 يعمل على توفري الوقت واجلهد واملال.

مصمم  -م( أن أدوار العملية التعلمية )خبري حمتوى 2518ومن ناحية أخرى وضح )هبجت 
ميسر(, فاملصمم التعليمى )ومن خالل مرحلة التصميم التعليمى( هو الذى حيول احملتوى  -تعليمى

مى( إىل حمتوى تدريىب, يساعد امليسر على تقدميه, وهبذا تكتمل العلمى الذى اخرجه )خبري احملتوى العل
 كيف( ونستطيع حتويل املعارف إىل مهارات وقناعات.-ملاذا-حماور العملية التعلمية )ماذا
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  المبحث الثانى
 مفهوم التصميم التعلمي

ية يف يتكون مصطلح التصميم التعليمي من شقني )تصميم + تعليم( والتصميم يرمز اىل العمل
م(: التصميم التعليمي بأنه دراسة علمية 2525حني أن التعليم يرمز اىل اجملال, يعرف )قطامي وأخرون 

)وتطبيقية(ألسس التعليم والتعلم وحتديد أفضل الطرق واألساليب التدريسية املناسبة لتحقيق األهداف 
ة تدفع املتعلم اىل ما يؤدي اىل تغيري ( بأنه حتديد وإنتاج ظروف بيئي2516وذكر )احليلة,.التدريسية احملددة

 سلوكه.
( بأنه العلم الذي يبحث يف أجياد أفضل الطرق التعليمية الفعالة 2515وعرفه )العبيد والشايع, 

لتحقيق النتائج التعليمية املرغوب فيها وفق شروط معينة, لدى عينة حمددة من املتعلمني مبا يتفق مع 
هلذه الطرق يف أشكال وخمططات مقننة تعد دليال للمصمم  خصائصهم اإلدراكية, مع وضع تصور

 التعليمي, ودليال للمعلم يسرتشد به أثناء التدريس" 
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 المبحث الثالث
 (Models of Instructional Design نماذج التصميم التعلمى )

أو بأنه يعرف منوذج التصميم التعليمى بأنه طريقة للتفكري تسمح بالتكامل بني النظرية والتطبيق,
جمموعة من العوامل املنتظمة معا يف صيغ سيكولوجية وتربوية حبيث يتم حتقق جمموعة من األهداف 

)األمحرى ( وتعرف2511احملددة لدى الطلبة بعد التفاعل معها وتوظيفها لديهم )احلوامدة والعدوان,
اخلطوات ليساعد يف  مناذج التصميم التعليمي بأهنا إجراء منظم يشمل جمموعة من ه(1439والعتيىب 

 عملية تصميم التعليم.
م( أن غالبية مناذج 2515أشار )أبو داود مير التصميم التعليمى بعدة خطوات أو مراحل كما 

وهذا االختصار مكون من احلروف األوىل ADDIE التصميم التعليمي يف إنشائها تعتمدعلى منوذج 
 :ا النموذج وهيللمصطلحات اليت تشكل املراحل اخلمس اليت يتألف منه

: وتعترب هى حجر األساس جلميع املرحل األخرى لتصميم التعليم, Analysisمرحلة التحليل
 -وخالل هذه املرحلة البد من حتديد جمموعة من مدخالت النظام وهي: )حتليل احلاجات التعليمية

 حتليل احملتوى العلمى( -حتليل املصادر واالمكانات -حتليل خصائص املتعلمني
وهتتم هذه املرحلة بوضع املخططات واملسودات األولية لتطوير عملية Design :لة التصميممرح

حتديد احملتوى التعليمي -.2صياغة األهداف اإلجرائية واخلاصة:1-التعليم, وتشمل جمموعه من اخلطوات
تيار عناصر اخ -5اختيار اإلسرتاتيجية التعليمية. - .4بناء االختبارات -3واختيار التسلسل املناسب. 

 .اجراء التقومي التكويين ملخطط التصميم -7اعداد السيناريو 6- الوسائط املتعددة 
: ويتم يف مرحلة التطوير ترمجة خمرجات عملية التصميم من Developmentمرحلة التطوير

أو  خمططات وسيناريوهات إىل مواد تعليمية حقيقية, فيتم يف هذه املرحلة تأليف وإنتاج مكونات املوقف
املنتج التعليمي, وخالل هذه املرحلة يتم تطوير التعليم وكل الوسائل التعليمية اليت ستستخدم فيه, وأية 

 مواد أخرى داعمة,وإجراء عملية التقومي التكويين قبل إخراج النسخة النهائية.
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ذلك يف ويتم يف هذه املرحلة القيام الفعلي بالتعليم, سواء كان Implementation:مرحلة التنفيذ
الصف الدراسي التقليدي, أو بالتعليم اإللكرتوين, أو من خالل برجميات الكمبيوتر, أو احلقائب 

 التعليمية, أو غريها, وهتدف هذه املرحلة إىل حتقيق الكفاءة والفاعلية يف التعليم.
يم :ويف هذه املرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية عمليات التعلEvaluatation مرحلة التقويم

والتعلم, واحلقيقة أن التقومي يتم خالل مجيع مراحل عملية تصميم التعليم, أي خالل املراحل املختلفة 
 .وبينها وبعد التنفيذ أيضاا, )أي يتم احلكم على املنتج(, وقد يكون التقومي تكوينياا أو ختامياا 

من األمور الىت ( منظم ومرتب model )لذا فمما الشك فيه أن وجود منوذج لتصميم التعلم 
على مستوى العامل هناك عدة و تسهل على املصمم التعلمى عمله وتزيد من دقة وجودة الربنامج التدريىب .

مناذج للتصميم التعلمى بعضها معقد واآلخر بسيط ومع ذلك فجميعها يتكون من عناصر مشرتكة 
 تقتضيها طبيعة العملية التعلمية.

ى لثالثة أقسام:مناذج توجيهيه: هتدف إىل حتديد ماجيب وميكن تصنيف مناذج التصميم التعلم
مناذج وصفيه: تصف منتجات  عملة للتوصل إىل منتجات تعليمية حمددة يف ظل شروط تعليمية معينة.

عند توافر شروط تعليمية معينة كنماذج نظريات التعلم. مناذج إجرائية: تشرح خطوات   تعليمية حقيقية
وير منتجات تعليمية, وتشتمل على سلسلة متفاعلة من العمليات أداء مهمة عملية معينة لتط

 (2515واإلجراءات, وتقع أغلب مناذج التصميم ضمن هذا النوع )أبو داود, 
ه(بعض أنواع مناذج التصميم التعليمى )منوذج معهد التطوير 1439وذكر )األمحرى والعتيىب 

 1977موذج كمب -م1985منوذج جريالك وأيلي - منوذج ديك وكاري -منوذج داياموند  -م1975التعليمي 
 ADDIE  النموذج العام)-

.والذى يساعد تصميم التعلمىللFIRST-ADLXإطار ومن أحدث هذه النماذج العاملية وأتقنها 
أثناء الربنامج التدريىب, مما Active Deep Learner eXperience) )جتربة متعلم نشطة مؤثرة  املعلم أن يعيش

 على أداء املعلم بعد الربنامج داخل الصف.يؤثر إجيابيا 
 سنتعرف عليها تفصيليا ىف احملور القادموقد اختاره الباحث لتصميم الربنامج التدريىب حمل الدراسة و
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 المحور الثانى
 تصميم التعلمىللFIRST-ADLXإطار 

التعريف \FIRST-ADLXالتعريف بنموذج  \ADLX النشطة العميقة تجربة معايشة المتعلم  أهمية)
 بمطور النموذج(
 المبحث األول

 ADLX النشطة العميقة تجربة معايشة المتعلم  أهمية
 إىل كلمة من مجلة: ADLXيرمز كل حرف من حروف 

وسيتم شرحها Active Deep Learner eXperience) النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم )
 تفصيال ىف الفقرة القادمة 

 Experience Economy االقتصاد تجربةمفهوم 

( أن التجربة هي مرحلة رابعة من العروض 1998(: اقرتح باين وجيلمور )2518يقول )هبجت وأخرون
االقتصادية إىل جانب العروض االقتصادية الثالثة )أوال عرض سلعة مثل حبوب النب, مث يقوم املصنعون 

تنا(. وقد قالوا أن اخلدمات بتحميص وطحن حبوب النب, مث تقدمي اخلدمة حيث تقدم املطاعم قهو 
 أصبحت سلعة بنفس الطريقة اليت حتولت هبا املواد اخلام مثل حبوب النب.

وبذلك ميكن أن تكون التجربة عرضاا متميزاا من اخلدمة وجيب أن تقدم عرضاا ال يُنسى يظل مع  
شاركة بنشاط. العميل لفرتة طويلة, ولكن لتحقيق ذلك, جيب أن يشعر املستهلك بإحساس ناتج عن امل

وهذا يتطلب أشخاصاا يتمتعون مبهارات عالية, وميكنهم ختصيص كل حدث ديناميكياا وفقاا الحتياجات 
 العمالء.

بأن التعليم جيب أن يتكيف مع التجربة  Hearn (2015)وArthursوDezuanniوGrahamأضاف 
( التجربة "مثل العرض 1998ور )االقتصادية بدال من توفري شكل سلعة من املعلومات. وصف باين وجيلم

احلقيقي كأي خدمة أو سلعة "و" حيدث عندما تستخدم الشركة اخلدمات عن قصد كمرحلة,والسلع  
(. وصفو التجربة على أهنا: 98كدعامات, إلشراك العمالء الفرديني بطريقة ختلق حدثاا ال يُنسى ")ص 
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يف نشاط عاطفي, أو على املستوى "شخصية بطبيعتها, موجودة فقط يف عقل الفرد الذي اخنرط 
 (.99, ص 1998اجلسدي أو الفكري أو حىت الروحي ")باين وجيلمور,

جتربة ال تُنسى, ميكن أن يساعد يف حتقيق نقل التعلم  جتربة معايشة املتعلم من أجل هذا فجعل 
ينقلون املعرفة إىل ( اقرتاح أن املشاركني يف التدريب قد 1999؛ هذا الرأي بدعم كبري من باين وجيلمور )
 ممارساهتم الواقعية إذا كان التدريب ممتعاا هلم.

  Learner experienceتجربةالمتعلم مفهوم

 املهم ؛منFIRSTإطار يف التأسيسي املفهوم هي املتعلم جتربة: أن(2518وأخرون هبجت)يضيف 
 هلا"  experience"  كلمة أن ىلإ نشري نريدأن. التعلم نقل لتحقيق كوسيلة املؤثرة اخلربة تنسى وال حتقيقه
 الروسيةكلمتني و األملانية مثل األخرى اللغات بعض تستخدم بينما اإلجنليزية اللغة يف مزدوج معىن

 االسم مع" Erfahrung" كلمة املثال,تتوافق سبيل على األملانية اللغة يف. املزدوج املعىن لـهذا منفصلتني
 منها يتكون اليت املرتاكمة احلياتية املعرفة و والدراية واملمارسات اتاملهار  تعين"  Experience" اإلجنليزي
 (.2111 جيلرت,) اإلنسان

"  Experience"  اإلجنليزي االسم مع تتوافق" Erlebnis" األملانية الكلمة أخرى,فإن ناحية من 
 وما والعواطف شاعرامل إىل لإلشارة"  experience"  اإلجنليزي الفعل أوحدث,باإلضافةإىل لقاء باعتباره
 جتربة أو خربة املتعلم " باسمErlebnis فيشكل اخلربة نذكر الورقة, هذه يف(. 2111 جيلرت,) نعيشه
 .سابقة كخربةErfahrung فيشكل" التعلم

 حىت أو الفكرية أو اجلسدية املستويات عاطفية,على نتيجة أهنا على املتعلم جتربة إىل ننظر  حنن 
 العواطف بأنAGESمنوذجهم فيناقش( 2111) دافاتشي,كيفر,روك,آندروك. GilmoreوPineالروحيةوفقاالـ

 االنفعالية التجربة بني وثيقاا ارتباطاا هناك أن الذاكرة؛واستعرض وبناء التعلم من كل يف مهماا دوراا تلعب
 على املرغوبة التجربة تؤثر أن ميكن. الفرد ذاكرة يف أفضل ترميز إىل يؤدي قد عنه والذكريات ما حلدث

 . (Manthiou et al. ،2011) سلوكه على يؤثر وبالتايل الفرد عقل يف طويلة لفرتة وتستمر املشاعر,
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2112) التعليمي,طومسون,غريرسون,بول,ومنديبيل السياق ذات يف   بينكيند إىل باإلضافة(
"  اصياغةمصطلح ولا أ إليهم يُنسبGreen (1992)وBurrowsوHarvey(ذكرأن2116) وهانينوسكوت ورفور

total student experience "التعليم, سياق يفHarvey et al. (1992) ذكرأنstudent experience"ال 
 (.1 ص") الطالب جتربة إمجايل إىل ولكن الفصل يف الطالب جتربة على تقتصر

 Benckendorff et al. (2009)املؤسسات نخمتلفة,وأ جوانب وهلا معقدة الطالب جتربة أن أضافوا 
 واملناهج واحملتوى للتدريس األكادميية اجلوانب على للداللةstudent   experienceمصطلح اعتمدت
 .واستبقاءه ورضاه املتعلم مبشاركة املتعلم جتربة ترتبط كأنه بذل ناقشوا. والتوجيه املتعلم وأنشطة

 Active Learning النشط التعلم مفهوم

 فيها يشارك تعليمية أنشطة" بأنه النشط التعلم يُعرَّف:  أنه( 2112وأخرون هبجت) أشار 
 أنه ويقرتحون(. Bonwell & Eison،1991،p.5)" يفعلونه فيما التفكري و باألشياء القيام يف الطالب
 أيضاا عليهم جيب ولكن فقط اإلستماعجمرد  هلم الينبغي , نشطني متعلمني ليكونوا للمتعلمني بالنسبة
 .املشكالت وحل واملناقشة والقراءة الكتابة

 اقرتحه الذي النحو على التعلم نقل لتحقيق طريقة النشط التعلم أن علىFIRSTيشددإطار 
 باإلضافة(. 563 ص") النقل حلدوث مهم معيار النشط التعلم" أن على ينص ,الذي (2114) سوبيدي

 دراسة يف هومقرتح كما لبالطا جتربة حتسني إىل قديؤدي النشط التعلم استخدام بأن ذلك,يناقش إىل
 أفضل تعلم جتربة حتقق النشط التعلم أناستخدام أظهروا ,حيث( 2514) شارما و جورجيو أجراها
 .للمتعلم

 Deep Learningالعميق)المؤثر(مفهوم التعلم 

 .F( أن التعلم العميق والسطحى مشتق من أعمال )2516أرجع جودور )أنه:( 2518)هبجت وأخرونخيربنا 

Marton and R. Säljö ,1976( أكد بيجز وتانغ.)أن النهج العميق يشجع املتعلمني على البحث 2511 )
 عن املعاين األساسية والربط بني املعرفة اجلديدة واخلربة السابقة, وحتليل وتقييم املعرفة اجلديدة.
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الذين ( على أمهية التعلم العميق من خالل اقرتاح أن املتعلمني 2555أكد لريد وشوب وكوه )
يستخدمون هذا النهج مييلون إىل االحتفاظ باملعلومات ودجمها ونقلها مبعدالت أعلى. وأضافوا أيضاا أن 

 التعلم العميق هو مرتبط بتجربة تعليمية أكثر إمتاعاا مقارنة بنهج التعلم السطحي.
 Transfer of Learninمفهوم نقل التعلم

( نقل 1901)Thorndike and Woodworth: عّرف ( عن مفهوم نقل التعلم2518قال )هبجت وأخرون
التعلم بأنه "نتاج لعملية التعلم حيث يكون هناك استخدام التعلم يف سياق للمساعدة يف التعلم يف 

(. ميكن اعتبار التحويل تطبيقاا للتعلم 2, ص Middleton & Baartman،2013سياق آخر ")كما ورد يف 
 (.1993و &يكوفيتش,YekovichوGagneاملكتسب يف سياق ما إىل سياق آخر )

( على أنه على الرغم من اجلدل حول املصطلحات, فإن 1987نتفق مع حجة كورمري وهامجان )
( أن "التعلم دون نقل 2012) Goldstone and Dayمصطلح نقل التدريب يساوي مصطلح نقل التعلم. ذكر 

( مع 2514(. وافق جيفرسون وبولوك وويك )149 اخلربة اليت مت تعلمها تقريباا غري منتجة وغري فعالة ")ص
ذلك بالقول "ال يهم ما تعلموه, أو مدى إتقاهنم ملهارات جديدة ؛ إال إذا كانوا على استعداد لبذل 

 (. 79اجلهد لنقلها وتطبيقها ")ص 
قال الباحث: وبناء على ماسبق فإن تصميم برنامج تدريىب حيقق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة 

 ساعد املعلم على نقل هذه التجربة لطالب داخل الصف الدراسى.)للمعلم( ي
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 المبحث الثانى
 :إجماال FIRST-ADLXبإطار  التعريف

 _FIRST: إطار تعرف الشركة النموذج باألتى SEGAgroupاملوقع الرمسى للشركة مبتكرة النموذجمن خالل

ADLX   يات الشهرية, مثل: التعلم اخلاص بنا, هو إطار شامل مصمم على أساس النماذج والنظر
, علم النفس اإلجيايب, 6Dsالتعلم امليسر, منوذج  والتعلم القائم على اللعبة ؛Gamification التجرييب ؛

إنه إطار جذاب يساعد املعلمني على سد النظرية واملمارسة خللق بيئة  .جتربة االقتصاد وعلم األعصاب
 Active Deep Learnerن خالل جتربة متعلم نشطة ومؤثرة  م تعليمية عالية اجلودة يف فصوهلم الدراسية

eXperience(  (segagroup.net 
 :تفصيالFIRST-ADLXالتعريف بإطار 

فيشتمل إطار  FIRST)وسبق الكالم عنه( +  ADLX ينقسم اسم النموذج اىل شقني
FIRSTابية وال تُنسى. جماالت تتيح للمعلم إنشاء جتربة تعلم إجي (5)ومصنفة ضمن  مبدأا  (15) على

 ( إىل جمال من اجملاالت اخلمسة وهى:(FIRSTويرمز كل حرف من حروف كلمة 
 \: ويتكون من ثالث مبادىء )اإلفراد(Focusing)Focus on the learnerالتركيز على المتعلم 

وكيف الثقة ىف املتعلم( وتعىن أنه جيب أن نركز على سلوك كل متعلم أثناء الرحلة,  \التحقق والتقومي
يتفاعل امليسر مع كل فرد, وما هي األنشطة اليت ميكن القيام هبا لتمكني املتعلم من االستمتاع بتجربة 

 .فريدة.

 Positive interaction during the(Interacting) التفاعل اإليجابي أثناء تجربة المعايشة

experience of   coexistence:  التحفيز  \روح اجيابية \ويتكون من ثالث مبادىء )حدث اجتماعى
واإلنتباه( وتعىن صنع التفاعل ضمن ديناميكيات اجملموعة اإلجيابية جتربة فريدة لكل جمموعة من 

مبعىن أن املتعلم نفسه ميكن أن يكون له جتربة خمتلفة عندما يتفاعل مع جمموعة خمتلفة من  .املتعلمني
 املتعلمني.

ويتكون من  Review activities with a form(Reviewing:)(RAR)مراجعة األنشطة بنموذج 
 \Activityتيسري النشاط \Readinessثالث مبادىء ميثل كل حرف عملية منهم )زيادة اجلاهزية 

على كيفية  Rجمال يركز ( وتعنىأنه من خالل املراجعة والتفاعل داخل األنشطة,Reviewingمراجعة نشطة



 

23 

 

لم معاا, واليت تعد الوحدة الرئيسية يف التعلم التجرييب باإلضافة تفاعل جمموعة من املتعلمني مع أنشطة التع
 إىل هنج التعلم العميق النشط.

 Sequence and fluidity during the coexistenceالتسلسل واالنسيابية أثناء تجربة المعايشة 

experimentSequencing))ربط  \تكرار بال ملل \: ويتكون من ثالث مبادىء )التنظيم والتسلسل
على التجربة الكاملة للرحلة  Sوتلخيص( وتعنىأنه من خالل التنظيم والتسلسل, ينصب تركيز اجملال

التسلسل ليس جمرد مسألة تسلسل جمموعة من األنشطة التعليمية على مدار اليوم, بل هو أكثر  .نفسها
 وأكثر استدامة.للحفاظ على مشاركة املشاركني طوال الوقت على طول الرحلة لرتك تأثري أعمق 

 ,Transforming learning into realistic (Transforming) تحويل التعلم إلى أداء واقعي ملموس

tangible performance:  التطبيق واملعايشة \ويتكون من ثالث مبادىء )اإلنعكاس على الواقع
ة واإلجراءات اليت ميكن على األنشطTاإلستمرار واملتابعة( وتعنىتحويل التعلم إىل عمل, فريكز جمال\

القيام هبا داخل غرفة التدريب, وأنشطة التعلم الىت من شأهنا أن تساعد املتعلم على املمارسة ونقل 
 التعلم, باإلضافة إىل املساعدة اليت حتدث ىف مرحلة املتابعة والتوجيه بعد الرحلة )إن وجدت(.

(segagroup.net), (2518)هبجت 
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 المبحث الثالث
 :"FIRST-ADLXبمطور إطار  التعريف

. ووسع 1998هو املهندس حممد هبجت )مصرى اجلنسية( درس هندسة النظم وخترج يف عام 
. وبعد ذلك, حصل على شهاديت دبلوم يف 2552دراسته من خالل دراسة إدارة األعمال ابتداءا من عام 

م غري الرمسي, ويوفر التدريب والتنمية عاماا يف جمال التعلي 25يتمتع هبجت خبربة  .اإلرشاد الرتبوي والنفسي
البشرية والتدريب واالستشارات على مدار اخلمسة عشر عاماا املاضية للمنظمات اإلقليمية والدولية 

  .جنسية خمتلفة يف مجيع أحناء العامل 25إعطا تعريفا دوليا والسماح له بالعمل مع أكثر من  ؛
كة استشارية أمريكية لتطوير البحث والتطوير , وهي شر SeGa, أسس هبجت جمموعة2511يف عام 

قطاعات: الشركات واجملتمع  3يف SeGa Groupتعمل .وتركز على منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا
وتتمثل مهمتها يف "تطوير املطورين البشريني" يف جمالني من جماالت "التعلم النشط العميق"  .والتعليم

, مجعية تدريب ACTOعضواا يفSeGa Group, أصبحت2515يف عام  ."و"التدريب على األداء
يف السنوات العشر املاضية, عمل هبجت على نطاق واسع يف احلصول على عدد من  .املدربني

إنه  .مجعية تنمية املواهب( يف شهادة التدريب) ATDوهو امليسر املعتمد .L&Dالشهادات املهنية يف جمال
رابطة أمريكا الشمالية للمحاكاة ) NASAGAحاز على شهادةالشخص الوحيد يف الشرق األوسط الذي 
  .واأللعاب( يف تصميم األلعاب التعليمية

حصل أيضاا على  .Gallupباإلضافة إىل ذلك, هبجت هو مدرب نقاط القوة معتمد من
 1ومؤهلة لشهادة اآلخرين يف املستوى  2لتنمية املواهب من املستوى Sententia Gamificationشهادة
البعد اآلخر ملسامهة هبجت العاملية هو وجوده كمقدم وميسر يف عدد من DS.6وهو ميسر معتمد  .اأيضا 

. 2516الشرق األوسط يف مايو ATDعلى سبيل املثال ال احلصر, مت اختياره لرئاسة .األحداث العاملية
ة يف وكذلك املسامه ؛ "FIRST LXF" كانت اجللسة بعنوان .الدويلATD2017وقدم جلسة يف معرض

مرة أخرى يف يونيو ACTOكما قدم جلسة يف مؤمتر .لوحة حول اجتاهات التدريب يف نفس املؤمتر
2516".(segagroup.net) 
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 المحور الثالث
أو )نظرية عمل   Brain-Based LearningTheroy عمل الدماغطريقة نظرية التعلم المبني على 

 المخ(
 أنواعها\ها أهميت\المبحث األول:مفهوم نظريات التعلم

 :مفهوم نظريات التعلم
تعرف النظرية بأهنا: جمموعة من املبادئ واملفاهيم لتفسري ظاهرة معينة)مندوه :Theroyمفهوم النظرية:

2511). 
عبارة عن:  العملية اليت يتم من خالهلا إكساب املتعلم خربات مقصودة Teachingوالتعليم

 .)     2010, واجتماعياا, وأخالقياا. )خصاونة ومنظمة لتنميته معرفياا ووجدانياا, ونفسياا 
هو عبارة عن: تغري ثابت نسبياا يف احلصيلة السلوكية للكائن احلي اي ف Learning أما التعلم 

مجيع املظاهر السلوكية العقلية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية واحلركية الناجتة عن تفاعل الفرد مع البيئة 
 (2518وهو ما يسمى باخلربة )أبو جاسم  املادية واالجتماعية

( عن نظريات التعلم والتعليم أهنا: عبارة عن جمموعة من القواعد 2515وتقول )عبد الرمحن 
والقوانني اليت نتج عنها جمموعة من املفاهيم واالفرتاضات والعمليات اليت ترتبط بظاهريت التعليم والتعلم؛ 

ذلك التنبؤ هبما يف املواقف املختلفة, وكثرياا ما تنسب هذه ظهرت هبدف تفسري هاتني الظاهرتني, وك
 القواعد والقوانني إىل مدرسة سيكولوجية معينة, أو ترتبط بعامل نفسي معني.

: تساعد على فهم أعمق لعملية التعلم  مما يساعد ىف عملية التصميم أهمية نظريات التعلم
 التعلمى.
ختطيط وبناء بيئة تعلم خالقة  -:أمهية تتمثل يف أهنا ( أن لنماذج التدريس2515وترى )خصاونة  

تعتمد على احملتوى  - .توضيح ملهام املعلم -  .من خالل مواصفات لتخطيط وتصميم مواقف التعلم
- .تتطلب كفاءات من قبل املعلم قبل اختيار النموذج يف املوقف التعليمي املناسب - .والعمليات

 .بيئة خالقة للتعلم تتطلب من املعلم قدرة على إجياد
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وهو ما يؤكد على أمهية معرفة وتبىن مناذج تدريسية تعليمية تستند على نظريات تربوية ونفسية 
 (.2515خمتلفة تواكب التنوع يف طرق وأساليب التعليم والتعلم اإلنساين)عبد الرمحن 

من غريها,   ملاذا جتذب ألعاب الفيديو األطفال أكثر) Caine & Caine ,2511ولذلك تساءل )
كما أهنم يقضون ساعات طويلة يف متابعتها بال ملل, يف حني أهنم ميلون من األعمال املدرسية بسرعة؟ 
وىف إجابتهم أشاروا إىل أنه البد من بناء جسر ملستقبل التعليم من خالل منوذج ديناميكي خيدم مجيع 

ترب عملية التعلم عبارة عن تفاعل املراحل الدراسية, على أن يستند هذا النموذج على أسس علمية تع
 (2515)عبد الرمحن  .مستمر وطبيعي بني التصور والعمل

: هي جمموعة من النظريات اليت ظهرت يف بداية القرن العشرين, وقد أنواع نظريات التعلم 
. اهتمت بالتعلم باعتباره فعال ميكن دراسته وتتبع اثره, لكن كل واحدة منها تناولته من زاوية معينة

 وتعترب أشهر نظريات التعلم:
النظرية املعرفية: ترى هذه النظريات أن العملية التعليمية ليست جمرد تشكيل ارتباطات بني مثري 
واستجابة, بل تؤّكد دور العمليات املعرفية كاإلدراك والتفكري, ويتم ذلك من خالل تفسري املعلومات 

 وإعطائها املعاين اخلاصة هبا. 
النفسي: قد تبدو نظرية التحليل النفسي بعيدة عن نظريات التعلم وتطبيقاهتا نظرية التحليل 

الرتبوية ولكن التدقيق فيها يساعد املعلم على َفهم سلوكات الطلبة وتفسريها, وَفهم حاجاهتم وحماولة 
سلوكه  إشباعها وعدم كبتها, فتتناول النظرية أمهية الرتبية والسنوات االوىل من حياة الطفل وحكمها على

 باملستقبل واحلاجات غري املشبعة اليت تتحول إىل مكبوتات يف الالشعور. 
نظرية التعلم السلوكية وتطبيقاهتا: هتتم النظريات السلوكية بنواتج السلوك أو ما يسمى باملتغريات 

نظريات اليت تطرأ على السلوك اإلنساين وال هتتم بالعمليات الداخلية اليت حتدث داخل الفرد وتتلخص ال
 السلوكية كاآليت: 

منوذج احملاولة واخلطأ: يرى ثورندايك أّن االرتباطات بني املثريات واالستجابات وفقاا ملبدأ احملاولة 
 واخلطأ فالتعلم يكون من خالل العمل واملمارسة الفعلية وربط خربات التعلم باحلياة الواقعية.
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ة التفاعل االجتماعي والنمذجة يف اكتساب منوذج التعلم االجتماعي: يؤكد هذا النموذج عملي 
 السلوك لدى املتعلم.

نظرية اإلشرتاط الكالسيكي: والقائم على هذه النظرية هو الطبيب الروسي بافلوف, وتقوم هذه  
النظرية على فكرة أن املثريات احملايدة تصبح قادرة على إحداث سلوك معني لدى الفرد أو الكائن احلي 

ثريات طبيعية التعزيزية او املنفرة ومن تطبيقاهتا تشكيل العادات احلميدة واالجتاهات حنو نتيجة اقرتاهنا مب
األشياء من خالل قرن هذه املواضيع بأنشطة معززة وحمببة, وميكن استخدامها مبحو بعض العادات 

 السلوكية من خالل اقرتاهنا مبثريات منفرة
ظرية هو فريدريك سكينر, ويؤّكد يف نظريته على نظرية اإلشرتاط اإلجرائي: القائم على هذه الن 

أّن السلوك حمكوم بنتائجه ومن تطبيقاهتا الرتبوية تعزيز السلوكات املرغوبة, من خالل إْتباعها بأمور حمببة 
لزيادة احتمال َتكرارها والعقاب على السلوكات غري املرغوبة, من أجل إنقاص احتمالية ظهورها من 

ّببة من املتعلم أو إضافة أمور غري حمّببة, وميكن استخدام املمارسة السلبية, خالل إّما سحب أمور حم
ويتمّثل هذا اإلجراء يف اإلصرار على الفرد بتكرار السلوك غري املرغوب حىت يصل إىل مرحلة امللل 

 (2519( )كالب2511( )الزغلول 2514)العتوم وأخرون .واإلشباع منه
ىت ظهرت ىف أواخر القرن العشرين: )نظرية التعلم املبىن على عمل ومن أحدث النظريات العلمية وال 

( والىت اختارها الباحث لتكون املنطلق والقاعدة املبىن Brain-Based LearningTheroyالدماغ )املخ( 
 عليها طرق التعلم املختارة ىف الربنامج التدريبىي .
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 المبحث الثانى
 )نظرية عمل المخ(Brain-Based LearningTheroyلدماغ عمل ا طريقة نظرية التعلم المبنى على

 ها(مفهوم-أهميتها  -)نشأتها 
 :نشأتها

( يعد العقد األخري من القرن العشرين عقد الدماغ؛ إذ حدثت ثورة ىف علم 2514يقول )الرفوع والقيسى 
علنون عن األعصاب ومتكن العلماء من امتالك معارف مكنتهم من اكتشاف جماهيل الدماغ, وأخذوا ي

نواتج أحباثهم ضمن دوائر علم األعصاب والعلوم الطبية والفسيولوجية ذات العالقة, وقد أستفاد من 
ذلك علماء النفس والرتبية, إىل أن ظهر منوذج جديد ىف التعلم هو منوذج التعلم القائم على عمل الدماغ 

Brain-Based LearningTheroy  2552 كني وكني)على يد علماء بارزين, مثل(Caine & Caine  
 ( وأضاف أمساء أهم ثالث مؤلفات هلم وهى:2515وأيد الكالم )عبد الرمحن 

 Natural Learning for a Connected Worldالتعلم الطبيعى لعامل متصل  -
 Accessing the Brain's Potentialالوصول إىل إمكانيات الدماغ  -
   Facts and Theories about the Human Brainحقائق ونظريات عن الدماغ البشرى  -

 :أهميتها
إن جل عمل املعلم قائم باألساس على اسرتجاع املعلومة, اليت هي يف حالتنا: اآلية  والسورة... أي أن 
ميدان العمل الرئيسي ملعلم القرآن هو "املخ"... فال يستقيم أبداا أن يدخل املعلم يف حقله املنوط به 

عامل مع هذا احلقل وما هي قواعده وقوانينه والنظريات اخلاصة بكيفية العمل فيه وال يعرف كيف يت
 عمله.

( ان البحوث والدراسات تؤكد أن:  التعلم املستند إىل الدماغ يساعد 2515و بني )عبد الرمحن 
على حتقيق تعلم ناجح, وتدعيم تعلم التالميذ يف خمتلف العلوم, كما يعمل عل تنمية املهارات والقدرات 

 )  2012)و )نادية مسعان,2511( و)مسري سليم, 2011تلفة وذلك كما يف دراسة )عبد الرازق عيادة, املخ
)حممد خري نواف, والفيصل اهلنداسي, و (2013و )رجاء اجلاجي, )2513و)أبو السعود حممد وآخرين, 
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ء حممود, ( و)شيما2014( و)دينا الفلمباىن, 2514( و)فاطمة حممد, 2014(و)عبد القادر حممد 2513
 ).2515نيب( و)خليفة حسب ال2515( و)أمحد رمضان, 2015( و)مسفر القرين, 2515

 مفهومها:
( إىل أن التعلم املستند إىل الدماغ يأخذ بافرتاضات األحباث احلديثة يف علم 2015يشري )أمحد عبود, 

طرية؛ لذلك تعالت األعصاب واليت تنص على أن دماغنا يتعلم بشكل أفضل إذا ما ترك على طبيعته الف
الصيحات الرتبوية إلعادة النظر يف حمتوى العملية الرتبوية وأهدافها ووسائلها واسرتاتيجياهتا مبا يتيح 

 (2515)عبد الرمحن .للطالب اكتساب املعرفة القائمة على الدفاع
 :إتين عشر مبدأ هلذه النظرية وهيقد حددا Caine&Caine)1991) ( أن2511يذكر )السيد 

 dynamiccomplexThe Brain is a دأ األول: املخ نظام دينمى معقد املب

The Brain is social املبدأ الثاىن: املخ ذو طبيعة إجتماعية  

 The research of meaning is innateاملبدأ الثالث: البحث عن املعىن أمر فطرى ىف املخ   

 The search of meaning occurs   املبدأ الرابع: البحث عن املعىن حيدث من خالل التنميط

through patterning 

 Emotions are critical to patterningاملبدأ اخلامس: اإلنفعاالت ضرورية للتنميط   

 Every Brainاملبدأ السادس: يدرك كل جزء ويبدع األجزاء والكليات بشكل متزامن   

Simultaneously Perceives & Creates Parts & Whole

 Learning involvesملبدأ السابع: تتضمن عملية التعلم كال من اإلنتباه املركز واإلدراك احمليطى    ا

both focused attention & peripheral perception

 Learning always involvesاملبدأ الثامن: التعلم دائما يشمل عمليات الوعى والالوعى   

conscious & unconscious processes

 There are at least two approaches toاملبدأ التاسع: هناك طريقتان على األقل لتنظيم الذاكرة   

memory 

 Learning is developmentاملبدأ العاشر: التعلم له صفة النماء والتطور   

 Complexاملبدأ احلادى عشر: ينمى التعلم املعقد عن طريق التحدى ويعاق عن طريق التهديد   

learning is enhanced by challenge & inhibited by threat

 Every brain is uniquely organizedاملبدأ الثاىن عشر: كل مخ منظم بطريقة فريدة   
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ومن جهة أخرى ميكن أن نقول باختصار أن جهاز الذاكرة يف املخ حيتوي على ثالث مكونات: 
دى, الذاكرة طويلة املدى( كيف حُتفظ املعلومات يف )التسجيل عن طريق احلواس, الذاكرة قصرية امل

من خالل دخول املعلومة .دخول املعلومة للذاكرة قصرية املدى تكرارالذاكرة طويلة املدى؟من خالل 
املعلومة بشىء خمزون يف الذاكرة طويلة املدى إلعطائها ربط  من خالل.خمتلفة حواسبشكل متنوع من 
 (2518معين.)البوصريى 

 هناك ثالث قواعد أساسية للتعلم جمموعة ىف قولك )حتر(ط أن نستنبف
 ت: تكرار    /        ح: حواس        /       ر: ربط
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 المبحث الثالث
 (الربط\الحواس\التكرارقواعد التعلم )

 :فى التعلمالتكرار قاعدة استخدام أوال 
فلم جيلس أحد معنا لنحفظ اسم القلم ,رر(مما هو ثابت علميا أمهية التكرار ىف عملية التعلم )ما تكرر تق

أو الكوب أو الطبق ألننا نستخدمهم كثريا..لذلك عندما نريد إلنسان أن حيفظ شيء بقوة نقول له 
)احفظه مثل امسك( ملاذا امسه ؟ ألنه يستخدمه كثريا.وأيضا جيب أن يكون التكرار بال ملل )هبجت 

( عملية الرتبية أهنا )تكريس 2515ف )عبد احلميد وقد عر ( أى بطرق متنوعة وأشكال متعددة,2519
ڤ ڤ ).وقد ورد استخدام التكرار ىف القرآن كثريا, ويكفى أن اهلل وصف القرآن أنهشعور أو قيمة(

َمر:(   ڦ  .[23]الزُّ
( جاء يف لسان العرب التكرار يف الّلغة أصله من الكّر 2517: يقول )أنشورى تعريف التكرار

يت مبعىن آخر هو التكرير, يقول اجلوهري: الكّر: الرجوع, يقال: كّررت الشيء تكريراا مبعىن الّرجوع, ويأ
وتكراراا. اإلعادة والعطف. فـ"َكرََّر " الشيء وَكرَْكَرُه أي: أعاده مرة بعد أخرى. وقد يأيت له تصريف ويقال  

نه التـّكرار والتكرّة مبعىن كّررت عليه احلديث وكركرته: إذا رّددته عليه, والكّر الرجوع على الشيء, وم
 التـّكرار.

واختلف العلماء من اللغويني واملفسرين يف تعريف التكرار اصطالحا. عرّفه ابن األثري بأنه "داللة 
الّتكرار: عَبارة عن اإلتيان بشيء مرةا بعد " (.ويعرفه اجلرجاينُّ بقوله:1984اللفظ على املعىن مرّددا" )األثري 

.)ويقول صفي الدين احللي أن التكرار هو "أْن يكّرر املتكّلم الكلمة أو )2000أخرى" )اجلرجاين 
 ).1983الكلمتني بلفظها ومعناها, لتأكيد الوصِف أو املدِح أو غريِه من األغراِض " )احللي 

( أ نه "تكرار األلفاظ أو اآليات أو املوضوعات 2517: عرفه )أنشورى مفهوم التكرار فى القرآن
 -ص األنبياء واألمم الغابرة أو اخلرب عن اجلنة والنار وكذلك الرتغيب والرتهيب وحنوهاكقص-املعينة 

 ".ألهداف متنوعة الىت قصدها الشارع احلكيم تبارك وتعاىل
تعدد  :( أن األسباب الداعية إليه كاآليت2517جييب )الشايب  :.أسباب التكرار في القرآن

حتقيق النعمة, وترديد املنة, والتذكري بالنعم, واقتضاء شكرها,  املتعلق, إظهار الفصاحة, إظهار اإلعجاز,
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إظهار العناية باألمر املكرر ليكون يف السلوك أمثل ولالعتقاد أبني )التصوير والتجسيم(, بسط املوعظة 
 .وتثبيت احلجة )اإلنذار والتهويل(, التقرير والتوكيد؛ فاألمر إذا تكرر تقرر, دفع توهم غري املعىن املراد

أمنن خصائص النظم الُقْرآين أيضاا املتعلقة :(2517: يذكر )الشايب خصائص التكرار فى القرآن
الرتديد يف ألفاظه ونظمه, وهو مذهب من مذاهب العرب يف كالمها كانت أو ) التكرار  (جبانب اللفظ
غراض شىت, غري أن التكرار يف الُقْرآن الكرمي يباين التكرار يف كالم العرب الذي ال يسلم تذهب إليه أل

معه األسلوب من القلق واالضطراب, فيكون هدفاا للطعن والنقد, أما التكرار يف الُقْرآن الكرمي فقد جاء 
 حمكماا سليماا من املآخذ والعيوب.

( نقال عن  ابن تيمية رمحه اهلل: "وليس يف 2517: يقول )أنشورى فوائد التكرار في القرآن
مث نقل عن السيوطى رمحه اهلل  )  2000القرآن تكرار حمض, بل البد من فوائد يف كل خطاب" )ابن تيمية 

 :)176-175فوائد, منها )السيوطي, دون السنة:  -أي: التكرار  -وله قوله:
نبه تعاىل على السبب الذي ألجله كرر  للتقرير, وقد قيل "الكالم إذا تكرَّر تقرَّر", وقد) 1

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ) األقاصيص واإلنذار يف القرآن بقوله:

 .[113]طه:(   جث
للتأكيد. قال اإلمام السيوطي: التكرير هو أبلغ من التأكيد, وهو من حماسن الفصاحة خالفاا ) 2

 .لبعض من غلط
ۓ ۓ ڭ ڭ )مل تلقي الكالم بالقبول, لزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليك) 3

-38]غافر: (  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 فإنه كرر فيه النداء لذلك. [39
ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ),[2-1]الحاقة::(   ے ۓ ۓ ڭ) للتعظـيم والتهويـل حنـو قولـه تعـاىل:) 4

 .[41]الواقع::(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)[31-]القارع::(   ٿ ٿ ٿ

 )فوائد أخرى للتكرار ىف القرآن منها:.(2558:265 عن )النورسي, نقال(2517)أنشورى مث أضاف 

https://www.alukah.net/sharia/0/79963/
https://www.alukah.net/sharia/0/79963/
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ألن كثريين ال يستطيعون قراءة كل القرآن, فيكون يف بعض ما يقرأون ما " :التيسري على قارئ القرآن -1
 313:2558)يغىن عن الباقى لتكراره" )النورسي,.

العظيم املتني, وأساسات هلذا تثبيت األسس: يقول النورسي: "اعلم أن القرآن مؤسس هلذا الدين  -2
العامل اإلسالمي, ومقلب الجتماعيات البشر وحموهلا ومبدهلا, وجواب ملكررات أسئلة الطبقات 
املختلفة للبشرية بألسنة األقوال واألحوال... وال بد للمؤسس من التكرير للتثبيت, ومن الرتديد 

 268:2558)للتأكيد, ومن التكرار للتقرير والتأييد" )النورسي,.
تنوع األساليب: أشار النورسي إىل هذه احلكمة بقوله: "اعلم أن القرآن الكرمي يبحث يف مسائل  -3

عظيمة ويدعو القلوب إىل اإلميان ا, وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول إىل معرفتها, فال بد لتقريرها 
وعة" يف القلوب وتثبيتها يف أفكار العامة من التكرار يف صور خمتلفة وأساليب متن

 71:2558))النورسي,.
 أنواع التكرار فى القرآن:

( إىل نوعني: أحدمها: 2516أنواع التكرار من حيث البالغة اللغوية: يقسمهم )برارمى وزاكار 
مذموم وهو ما كان مستغىن عنه, غري مستفاد به بزيادة معىن, مل شيء من هذا النوع. تستفد بالكالم 

 عن القول ولغوا وليس يف القرآن.  األول, فيكون التكرار حينئذ فضال
و الضرب الثاين: ما كان خبالفه وال ميكن جتنبه, ألن ترك التكرار يف املوضع الذي يقتضيه وتدعو 

 إليه احلاجة فيه مماثل لتكلف الزيادة يف وقت احلاجة إىل احلذف واالختصار.
 ثالثة أقسام: (تقسيم اإلمام ابن النقيب التكرار إىل2516مث يذكر)برارمى وزاكار 

(   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)ما يتكرر لفظه ومعناه متحد: منه قوله تعاىل: "  -1

 [21-16]المدَّثر:
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ما تكرر لفظه ومعناه خمتلف: منه قوله تعاىل: -2

حيق  -"الكافرين ونصر املؤمنني. فإن املقصود بقوله  [2-2]األنفال:(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 الثانية لقطع دابر. -حيق احلق  -ه بيان إرادته وبقول -احلق 
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ما تكرر املعىن دون اللفظ: فهو إما أن يكون بني املعنيني خمالفة ما, أو ال يكون   -3
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )كذلك. والذي يكون بينهما خمالفة إما أن يكون أحدمها أعم كقوله تعاىل:

 .[114لعمران:]آ(   ڱ ڱ ں ں ڻ
جلوزي عدة تصنيفات للتكرار ىف القرآن, فنظر يف األول ( ذكر ابن ا2516كم نقل )برارمى وزاكار 

  :منها إىل االختالف الواقع بني املكرر كما يلي
أن يكون يف موضع على نظم, ويف آخر على عكسه: وأن هذا النوع يشبه رد العجز على  -

ڀ ڀ ڀ  )" :الصدر, وأنه وقع يف القرآن منه كثري, والشاهد عليه يف سورة البقرة قال تعاىل

 [191]األعراف:(   ڑ ک ک ک ک)ويف األعراف قوله تعاىل: [52]البقرة:(   ٺ ٺ
ويف سورة يس قوله  "  الزيادة والنقصان: كقوله تعاىل يف سورة البقرة بدون واو: "َسَواٌء َعَلْيِهمْ  -
بزيادة واو, وعلل الزركشي ذلك بأن ما يف سورة البقرة مجلة, هي خرب عن [11]يس:(ہ ہ)تعاىل: 
 ن وما يف سورة يس مجلة عطفت بالواو على مجلة.اسم إ

ڃ چ چ چ )التقدمي والتأخري: وقريب من األول, كقوله تعاىل يف سورة البقرة: -

 [2]الجمع::(   ٹ ٹ ڤ ڤ)ويف سورة اجلمعة: .[126]البقرة:(   چ ڇ ڇ ڇ
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )التعريف والتنكري: كقوله تعاىل يف سورة البقرة:  -

ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ويف سورة آل عمران بدون ألف والم قوله تعاىل: [91]البقرة:(ىئ ی

 "[21]آلعمران:(   ې
(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)اجلمع واإلفراد:  كقوله تعاىل يف سورة البقرة  -

 [24]آلعمران:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)ويف سورة آل عمران قوله تعاىل:[21]البقرة:
سورة  ,ويف سورة[35]البقرة:(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)إبدال حرف حبرف غريه: كقوله تعاىل: -

 [16]األعراف:(   ۀ ہ ہ ہ ہ)األعراف كقوله تعاىل: " 
ويف لقمان قوله . " [121]البقرة:(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)إبدال كلمة بأخرى: كقوله تعاىل:  -

 .[21]لقمان:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)تعاىل:
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له يف سورة األعراف قو و  .[42]األنعام:(ې ې ى)اإلدغام وتركه: كقوله تعاىل:  -
 .[64]األعراف:(   ېئ ىئ ىئ)تعاىل

 :أمثلة للتكرار فى القرآن
 يضيف الباحث بعض األمثلة لوجود التكرار ىف القرآن منها:  
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) - (پ پ پ پ ڀ)تكرار األيات:مثل  ) 

, تكرار (…اْلُفَؤادالسَّْمَع َواْلَبَصَر وَ  -..(, تكرار اجلمل:  مثل  )اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ (ۀ
أمل...(, تكرار القصص:  مثل  -العمل...(, تكرار احلروف: مثل )حم-النار-الكلمات: مثل )اجلنة

تبارك...(, تكرار األمساء احلسىن:  -ابراهيم...(, تكرار بدايات السور: مثل )احلمد هلل -)قصة موسى
فر...(, تكرار النداء:  مثل )يَا أَيّـَُها الَِّذيَن الك-الرحيم...(, تكرار املعاىن: مثل )اإلميان  -مثل )الرمحن

 والشمس وضحاها...( -يَا أَيّـَُها النَّاُس...(, تكرار القسم: مثل )والعصر  - آَمُنوا
 فى التعلم:الحواسقاعدة استخدام ثانيا 

ى ( أن: طرق التعلم التىتتضمن العديد من احلواس, تكون متفوقةا عل2515أثبتت )ماير وأخرون  
وذكروا أيضا أن:نظرية التعلم متعدد احلواس تنص على أن  .تستخدم االستماع أو القراءة فقط تلك الىت

 الدماغ يتعلم بشكألسهل عندما حُتَفز العديد من احلواس بشكل متزامن.
حصل عليها الباحثون من اليبزيغ هذا األمر, ومن أجل هذا البحث, استخدم تىوتؤكد النتائج ال

لفيمى,وهى لغٌة مصطنعٌة طورها العلماء أنفسهم, والتىتتبع قوانني صوتيةا مشاهبةا لإليطالية, العلماء لغة ا
 وقد ضمن ذلك أن املفردات كانت جديدةا جلميع املشرتكني علىحدٍّ سواء. 

-nouns مدى األسبوع, طُلب من النسوة والرجال أن حيفظوا معاىن كلماٍت فيميةى عل
vimmiتتضمن أمساء معىن(abstract nouns)األمساء الىت تدل على معاٍن جمردةغري حمسوسةى ,وه) 

تدل علىأشياء حمسوسة)كالقط  األمساء الىتى,وه(concrete nouns) كالصدق والشجاعة(, وأمساء عني
واجلبل(, حبيث كانت هذه األمساء موجودةا حتت ظروٍف خمتلفة. ىف التجربة األوىل,مسع املتطوعون الكلمة 

 صورة املشرية إليها أو إمياءة مشرية إليها.مث شاهدوا ال
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اهلواء, أو عربوا عنها بإمياءة,  ىفلمة املشرية كال التجربة الثانية, رسم املتطوعون بشكل رمزييف  
 أوقاٍت خمتلفةبعد فرتة التعلم.يف تذكر املصطلح  مث فحص الباحثون ما إذا ظل املتطوعون قادرين على

من معهد ماكس بالنك للعلوم املعرفية البشرية وعلوم الدماغ هذه Mayer Katjaوتوضح كاتيا ماير
النتائج بقوهلا: "كان استذكار املتطوعني أفضل ما كان فىاملصطلحات الىت عربوا عنها بأنفسهم 
باستخدام اإلمياءات, عندما مسعوا املصطلح وترمجته, وشاهدوا الصورة املشرية إليه, كانوا أيضاا أفضل ىف 

ة. وفىاملقابل, مل يكن تتبع املصطلحات أو رؤية اإلمياءات أفضل من جمرد مساع املصطلح".  تذكر الرتمج
وهبذا,  .نشاط الدماغ لألشخاص كما إن الطريقة الىت تعلم هبا األشخاص املصطلحات انعكست على

قبل فى الدماغ نشطةا عندما ترجم الشخص مصطلحاا تعلمه من ىكانت املناطق املسؤولة عن النظام احلرك
من خالل اإلمياء, بينما كانت مناطق من النظام البصري نشطةا ىف حال تعلم الشخص الكلمات بطريق 

 (2515)ماير وأخرون .الصور
ون الكلمات مرتبطةا كأسهل عندما ت يشري هذا إىل أن الدماغ يتعلم الكلمات األجنبية بشكل

هذه العالقات يدعم بعضها بعضاا, طابعةا ون تفسري األمر أن كخمتلفة, قد ي مبعلوماٍت من أعضاء حسية
  Kriegstein vonالعقل. تقول كاَترينا فون كرجيستاين أعمق ىف وترمجته بشكل أثر املصطلح األجنىب

Katharina ,رئيسة الدراسة ىف معهد ماكس بالنك للعلوم املعرفية البشرية وعلوم الدماغ: "علىسبيل املثال
 الدماغ".  جديداا يسهل من عملية التعلم ىف إمياءة, فإننا خنلق مدخالإذا ما أتبعنا مصطلحاا جديداا ب

احلقيقة ىيريد العلماء اآلن اكتشاف فيما إذا كان النشاط احلاصل ىف املراكز احلركية والبصرية هو ف
سبب هذه النتائج احملسنة من التعلم, وخيطط العلماء إىل القيام بذلك عن طريق تنشيط العصبونات 

 (2515)ماير وأخرون .ناطق باستخدام اإللكرتودات, ومن مث قياس هذا األثر على نتائج التعلمفىهذه امل
ال يقتصر تطبيق مبدأ احلواس املتعددة علىتعلم املفردات؛ فقد أنه: (2515وتضيف )ماير وأخرون 

نفسها, لمات ىف لغة الشخص األوىل كأشارت دراساتأخرى أن اإلدخال متعدد احلواس يزيد من متييز ال
اهلاتف مع شخٍص نعرفه, على سبيل املثال, تكون املناطق  ىوتوضح ذلك فون كريستني: "إذا كنا عل

املسؤولة عن متييز الوجوه نشطةا خالل املكاملة, يبدو أن الدماغ حيفز املعلومات الىت ال تلتقطها العينان, 
 ."ويقوم خبلقها من تلقاء نفسه
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عملية التعلم, وكذلك ىنا, حىت الذوق والشم هلما دورفنتعلم مستخدمني كل حواس,وبالتاىل
ن, هل خيضع التعلم متعدد احلواس إىل مبدأ "حواس أكثر, أداء كالعواطف تلعب دوراا مهماا أيضاا. ول

أفضل؟", تقول فون كريستني: "قد يكون األمر كذلك, لكننا ال نعلم مدى حتسن نتائج التعلم مع زيادة 
لماٍت أخرى, كأن تتطابق االنطباعات احلسية للمرء مع بعضها البعض. وب ,جيبمثاىل احلواس. بشكل

 تشري إىل من أجل أن يتعلم الشخص الكلمة اإلسبانية املقابلة لكلمة تفاحة, عليه أن يقوم بإمياءة
 (2515)ماير وأخرون ."التفاحة, أو أن يتذوق تفاحة, أو أن ينظر لصورة تفاحة

 :الحواس المذكورة فى القرآن  
(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): حاسةالسمع

 [39]اإلسراء:

[31]يونس:(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

 

[21]هود:(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

[12]الِحجر:(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

[22]النحل:(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)

 [22]المؤمنون:(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)
 [212]الشعراء:(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)
 [223]الشعراء:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ڭ)

ٱ ٻ ٻ )،[39]اإلسراء:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): حاسةالبصر

 [12]البقرة:(   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 [22]النحل:(   ۉ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )

 [21]البقرة:(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 [69]البقرة:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

 [52]النساء:(   ۆئ ۆئ ۈئ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

 [51]األنعام:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ): " حاسة اللمس 

 .[2]الجن:(   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)[2]األنعام:
 .[22]األعراف:(   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی):التذوقحاسة 

 [52]ص:(   ې ې ې ې ى)
 [24]النبأ:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 [64]يوسف:(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۇئ ۇئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ):الشمحاسة 
ومما يبني أمهية حاسة السمع أن اهلل قد آنويعتبر السمع أهم الحواس التى ذكرت فى القر 

وأمرنا أيضا سبحانه وتعاىل  [11]الشورى:(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وصف نفسه هبا 
مما  [214]األعراف:(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)باإلستماع واإلنصات للقرآن 

بد احلميد يربز أمهية استخدام السماع ىف التعلم بصورة عامة واإلستماع التدبرى للقرآن بصورة خاصة )ع
2519) 

ورد السمع ومشتقاته ىف القرآن الكرمي مائة ومخسا ومثانني مرة, مما :( أنه قد2512يذكر )اخلطيب و  
يدل على أمهية الدور االذي تقوم به هذه احلاسة ىف حياة اإلنسان. وأما استخدامه ىف املصطلح القرآىن 

ما تنقله من معلومات. ويعرب عن السمع فعندما يالقيك فهو يعىن مساع الكالم أو األصوات وإدراك 
أحيانا ويقصد به األذن. وجند ىف اإلستخدام القرآىن أن السمع قد اقرتن مع البصر ىف مثان وثالثني مرة 
وقدم ىف معظمها على البصر تأكيدا للمهمة الىت يقوم به السمع. وقد أدرك العلماء ىف تقدمي السمع 

 .حاسة السمع ىف الرحم يسبق حاسة البصر على البصر حملة إعجازية إذ إن تكون
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وبناء على ما تقدم يتضح أنه كلما استخدمنا ىف عملية  تعلم أو حفظ القرآن )حواس( أكثر  
كان ذلك أفضل, ويكون ذلك باستخدام الكتابة والتلوين واجملسمات والوسائل اإلبداعية, ومن أسهل 

 الطرق )ضرب املثل + حتويله لشيء ملموس(.
( أمهية الربط والتلخيص ىف عملية 2519بني )هبجت  فى التعلم:الربط  عدة استخدامقا ثالثا

 التعلم  ومساعدة املتعلم ىف استدعاء املعلومة وأيضا ىف اسقاط ما يتعلمه على بيئته وواقعه.
 من الربط يمكن استخدامها فى مجال تعليم القرآن: نوع17
( ذكروا عدة أفكار Foer2011()Oakley2014)(2514فمن خالل حبوث كال من )براون وأخرون  

 إلستخدام الربط لتحسني التذكر والتعلم:
: فهم املعلومات أوالا Try to understand the information firstاستيعاب المعلومات.4

وتنظيمها وتسلسلها يساعد يف سهولة تذكرها واستعادهتا الحقاا. )إذا كنت حتاول حفظ سورة فحاول أن 
 ها أوال وتفهم معاىن الكلمات الصعبة(تتدبر في

قوله  1: اربط املعلومات اليت حتاول تذكرها بشيء ما تعلمه بالفعل. )مثالLink itإيجاد رابط. 4
تعاىل )أَفـََلْم َيِسريُوا يف اأَلْرِض( وردت ىف سور )غافر / احلج/  حممد/  يوسف( فتجمع ىف عبارة )غفر 

له تعاىل )وفـََواِكَه ممَّا َيْشتَـُهوَن( وقوله تعاىل )وفَاِكَهة ممَّا : قو 2اهلل للحج حممد يوسف( مثال 
َيْشتَـُهوَن(.القاعدة هى اذا كان اسم السورة مفرد )يس/ ص/ الزخرف/ الطور/ الرمحن/ الواقعة وهكذا( 

 تكون )فاكهة( واذا كان اسم السورة مجع )املؤمنون/ الصافات/ املرسالت وهكذا( تكون )فواكه(.
: توضح الدراسات أن الدماغ يسجل Sleep on itالطالع على المعلومات قبل النوم ا. 3

املعلومات أيضاا يف أثناء النوم. )ميكنك مراجعة السورة الىت تريد حفظها قبل النوم ولو لدقائق وحبذا لو  
 كانت ىف قيام الليل(.

ت اليت تريد تذكرها. : اخترب نفسك من حني آلخر عن املعلوماttes-Selfاالختبار الذاتى. 1
)مسع لنفسك أو اسأل نفسك عن معلومات باأليات وحاول أن تستعيدها دون قرائتها. وحبذا لو تنتظر 

 لعدة ساعات أو يوماا أو يومني قبل االختبار(.
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: ميكنك تكرار املعلومات واملباعدة بني كل Use distributive practiceالممارسة التوزيعية .5
  تليها. ميكنك االستعانة باملفكرات أو االختبار. عملية تكرار واليت

: دّون املعلومات عدة مرات, فهذا يغذي الدماغ أكثر ويساعدك على tWrite it ou.الكتابة6
 تذكرها فيما بعد.

: ميكنك تقسيم املعلومات إىل جمموعات وفقاا لتشاهبها Create meaningful groups. التجميع7
 و أي شيء آخر )مثل تقسيم السورة ملوضوعات(.أو تعلقها أو ارتباطها أ

هي أنظمة أو خدع لتذكر  Mnemonicsاالستذكار أو :Use mnemonics. االستذكار 8
املعلومات.)على سبيل املثال, إذا كنت حتاول تذكر أمساء شخصيات معينة, ميكنك جتميع احلرف األول 

كعب بن -)مرارة بن الربيع مكها( جتمعهم من كل اسم, وبناء كلمة منها. مثال)الثالثة الذين خلفو 
 هالل بن أمية((.-مالك

قد يبدو األمر غريباا يف البداية, لكن إذا كنت تقضي  :Talk to yourself. التحدث مع النفس 9
ا عن الناس. ميكنك التحدث عن املعلومات إىل نفسك, أو ختيل أنك تشرحها  بعض الوقت بعيدا

 ألحدهم )أو تسمع لنفسك(. 
التشذير يف األصل هو خلط أشياء شاذة, كأن Practice interleaving:Interleavingالتشذير .42

تضع حبة خرز زرقاء وسط جمموعة خرز محراء. ميكنك خلط املفاهيم اليت حتاول تذكرها, )على سبيل 
 ا(.املثال, إذا كنت ىف سورة تبارك, فانتقل فجأة إىل سورة الرمحن, مث عد إىل سورة تبارك, وهكذ

حفظ األغاين أو )األغاىن احملرمة( وال: ال نقصد هنا Songs and jingles. األغاني واألناشيد 44
إذا كنت حتاول حفظ قائمة طويلة من أحكام التجويد  املقصود هو التغىن بالقرآن, أو ترديدها, )لكن

 مثال, فألف هلا نشيد واهلدف هنا هو ربطها بإيقاع يسهل عليك حفظها به(.
حاول تضمني أكرب عدد من احلواس يف عملية : The five sensesالحواس الخمسة  . 44

التذكر. )إذا كانت األيات تتكلم عن الشمس مثال فاخرج وتعرض لضوء وحرارة الشمس, واذا كانت 
 تتحدث عن العنب أو الرمان فحاول تناول بعضها(. 
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يفيد هذا األسلوب كثرياا يف  :ogiesLively visual metaphors or anal. التشبيهات البصرية 43
استيعاب املفهوم مما يسهل حفظه, )على سبيل املثال ميكنك تذكر كرم ابراهيم عليه السالم مع الضيوف 

 بشكل مائدة طعام معينة قمت برؤيتها من قبل(.
تظهر الدراسات أن التمرينات ميكن أن حتسن ذاكرتنا  :Seriously Exerciseممارسه الرياضه. 41

وقدراتنا التعليمية ألهنا تساعد يف تكوين خاليا عصبية يف مناطق تتعلق بالذاكرة. لكل من متارين القلب 
 واملقاومة )األوزان( تأثريات قوية, لذا افعل ما يناسبك

: استخدام التكنولوجيا يعد حمفزاا قوياا على التذكر ال سيما Technology. التكنولوجيا 45
وع حواس كثرية يف عملية التذكر. لكن جيب احلذر من أن اإلفراط يف استخدام لألطفال نظراا ألهنا تط

 التكنولوجيا خباصة لدى األطفال األصغر سناا قد يعيق قدراهتم الفكرية.
انتبه إىل املعلومات وركز فيها يف أثناء دراستها, فالدراسات   :Concentration. التركيز46

 تذكرها فيما بعد.والتجارب الشخصية توضح أن هذا يسهل 
تظهر الدراسات أنك إذا ربطت املعلومات  :Emotional attachment. الربط العاطفي 47

بعواطف, فهذا يسهل تذكرها. )على سبيل املثال, ميكنك ربط معلومات عن موسى عليه السالم  
لفقرة القادمة بعاطفة الشجاعة أو اجلرأة أو التحدي(.  )وهذا النوع سيتحدث عنه الباحث بتفصيل ىف ا

 ألمهيته وخطورته وارتباطه الوثيق مبجال تعليم القرآن(.
 :Emotional attachmentتعليم القرآن والربط العاطفي 

لو سألتك عن تفاصيل يوم أول أمس رمبا لن تستطيع تذكرها, ولكن ماذا عن تفاصيل يوم 
هنا ارتبطت مبشاعر )قوية(.ولو )زواجك أو خترجك أو فقد عزيز عليك(  ؟ بالطبع ستتذكر, ملاذا؟ إل

 الحظت أن العربة ليست باملشاعر )اإلجيابية أو السلبية( ولكن باملشاعر )القوية(.
( ومدى Learner eXperience جتربة معايشة املتعلم وىف مبحث سابق حتدث الباحث عن )

 خطورهتا وتأثريها ىف سلوك ونفسية املتعلم,  لذا )جيب أن حنذر وأن نتبىن(.
 ذر من ربط القرآن بآية  مشاعر سلبية.. لماذا ؟نح



 

42 

 

 Learnerالقسوة والضرب وسيلة مساعدة ستجعل الولد حيفظ..ولكن ستكون )جتربة متعلم 

eXperience ( سلبية, ومع الوقت سيكره املعلم ويكره مادته... وما هى مادته ؟ هي )القرآن( وما هو
علم   حب املادة( و)كره املعلم   كره املادة( و)حب القرآن ؟ )كالم اهلل( إذا املعادلة هى )حب امل

 معلم القرآن   حب القرآن( و)كره معلم القرآن   كره القرآن(
 خطورة القسوة والضرب فى تعليم القرآن:

( ىف حبثه املعنون: )ضرب األوالد للتأديب بني الضرورة والضرر دراسة فقهية, 2512يتحدث )بن حيي 
وجه الشارع احلكيم املريب إىل الضرب كنوع من العقاب الـرادع للحاالت اليت ال  نفسية, قانونية( فيقول:

تنصلح إال به, بعد فشل أساليب العقوبة مبينا احلاالت اليت جيوز فيها الضرب, ومواصفات املؤِدب 
واملؤَدب, ومواصفات أداة الضرب, كما بني طريقته, ومكانه.وعلى نفس النهج سار املهتمون بعلم 

س احلـديـث, فاعتربوا العقوبة البدنية أمر مشروع ملن مل تُفد معه األساليب الرتبوية األخرى كاملدح النف
 والثـنـاء فيوضع حد للسلوك اخلاطئ وإطفائه.

 :( الضوابط الشرعية والنفسية لضرب األوالد4244ثم ذكر )بن يحي 
 الضوابط الشرعية لضرب األوالد: -أوال 

 استخدام الضرب: الحاالت التى يجوز فيها
: قال ابن حجر:)وإذا جاز للمعلمالتعزير فله أوال: استنفاذ الوسائل التربوية التي تسبق الضرب

الضرب, ويلزمه أن يكون على حسب ما يراه كافيا بالنسبة جلرمية الولد,فال جيوز له أن يرتقي إىل مرتبة 
 وهو يرى أن ما دوهنا كافيا بالنسبة جلرمية الولد(.

: مىت انتفى الغرض انتفى جواز الوسيلة, قال العالمة أال ينتفي الغرض التربوي للضربثانيا: 
بن حجر:)والعقوبة إمنا جازت لنمو الصيب على خالف األصل لظن إفادهتا زجرا له وإصالحا, فإذاظن 

 انتفاء فائدهتافال مقتضى جلوازها(.
تربوية تستدعي ضرب الصيب, فإنه إذا وجد املريب نفسه أمام حالة ( أنه:4244وبين )بن يحي  

 غري خمول بذلك ما مل تتوفر فيه الضوابط اليت حددها العلماء
 )مواصفات المؤدب(, وهي:
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:ألن تأثري املواقف العملية  على نفس أوال: أن يكون المربي محل ثقة للطفل بأن يكون قدوة
ي على أمهية القدوة فقال: املتلقي أبلغ بكثري من احلديث واخلطب البالغة,... وقد نبه املقدس

).....واعلم أن التأديب مثله كمثل البذر, واملؤدب كاألرض مىت كانت األرض رديئة ضاع البذر فيها 
 ومىت كانت صاحلة نشأ..(.

على املريب أن يكون ملما بطرق  ثانيا: أن يكون صبورا عالما بأساليب التأديب وتدرجها:
ستدعي اللني وال العكس وقدم تقدم معنا ذلك يف احلاالت اليت التأديب, فال يستعمل القوة يف موقف ي

 جيوز فيها الضرب.
: قال ابن احلاج: )...من كان منهم يف خلقه حدة أو فيه ثالثا: أن يكون حليما غير غضوب

غلظة وفظاظة فيتعني عليه إذا أدركه شيء مما ذكر أن ال يؤدب الصيب يف وقته ذلك بل يرتكه حىت يسكن 
 هب عنه ما جيده من احلنق عليه وحينئذ يؤدبه األدب الشرعي...(غيظه ويذ

 ( شرطا أخر وهو:  أهلية الطفل المؤَدب: 4244أضاف )بن يحي 
قياد الفقهاء استعمال الضرب للتأديب بقيود تكاد جتعل املريب يعزف عنه إىل غريه من الوسائل 

ون الطفل ممن يؤدب مثله, وذلك بتجاوزه خمافة اإلمث الشرعي وخمافة القصاص, ومن هذه القيود أن يك
العشر سنني, وهم بذلك يفرقون بني مرحلة ماقبل التمييز, وبني مرحلة التمييز اليت يقسموهنا أيضا إىل 

 مرحلتني: األوىل من سبع سنني إىل عشر, مث من عشر سنني إىل البلوغ: 
زال العقوبة اجلسدية بالطفل إذا  يف هذه املرحلة حيرم إنالمرحلة األولى: مرحلة ما قبل التمييز:

كان دون السابعة شرعا ويستحيل عقال, بل يقع على كاهل املريب أن يؤدبه التأديب الوقائي بإبعاده عن 
الوسائل املوقعة يف اخلطأ, وعند وقوعه يف اخلطأ يتم صرفه عنه وال مانع أن يكون هذا الصرف واإلبعاد 

 ر والتوبيخ. مصحوبا ببعض التأديبات املعنوية كالزج
وببلوغ الطفل السنة السابعة من عمره يصبح من حق المرحلة الثانية: مرحلة التمييز األولى:

املريب اعتماد األسلوب اإلصالحي باإلضافة إىل األسلوب الوقائي لتقومي سلوكه السيء, دون استعمال 
إال لعشر فما سواها أحرى  الضرب, فعن ابن احلاج املالكي: )....وقد جاء أن الصالة  ال يضرب عليها

 فينبغي له أن يأخذ معهم بالرفق مهما أمكنه إذ إنه ال جيب ضرهبم يف هذا السن املتقدم(.
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 -1واألسلوب اإلصالحي يف هذه املرحلة يقتصر على العقوبات املعنوية املتمثلة فيما يلي: 
 -4اإلرشاد إىل اخلطأ باهلجر -3خاإلرشاد إىل اخلطأ بالتأنيب والتوبي -2اإلرشاد إىل اخلطأ بالتوجيه: 
 اإلرشاد إىل اخلطأ بالتهديد.

وهي املرحلة اليت جيوز فيها ضرب الصيب, وتبدأ من بلوغه المرحلة الثالثة: مرحلة التمييز الثانية:
العاشرة من عمره وتنتهي بالبلوغ, إذ يستطيع للمريب تأديب الطفل بالعقوبات البدنية بعد استنفاذ 

انطالقاا من احلديث:)مروا صبيانكم بالصالة وهم أبناء سبعة واضربوهم عليها وهم أبناء  الوسائل األخرى
 عشر(. 
لو تأملنا احلديث جيدا لوجدنا أن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( طلب من املريب أمر الصيب  

أي ما بالصالة اليت هي عماد االسالم, مث طلب منه االنتظار ثالث سنوات, أي ستة وثالثني شهرا, 
يقارب ألفا ومثانني يوما, وما يعادل مخسة أالف وأربعمئة صالة ليضربه عليها فما بالك بغريها من األمور 

 احلياتية.
ويتوقف العقاب البدني ببلوغ الطفل, إذ نص الفقهاء على أنه ليس لألب أو األم أو المربي 

 ضرب البالغ ولو كان سفيها.
 أداة الضرب: ( بذكر مواصفات4244ثم قام )بن يحي 

أن تكون  -2ان تكون األداة معتدلة احلجم, -1ال بد أن تتوفر يف أداة الضرب املواصفات التالية:
 ال بد أن تكون دون اآللة الشرعية اليت تقام هبا احلدود. -3معتدلة الرطوبة 

 ( طريقة الضرب:4244وبين )بن يحي 
 منه وال يتحول إىل عنف وتعذيب:  فصل العلماء يف طريقة الضرب, حىت يؤدي الغرض التأدييب

أال  -3أن يكون بني الضربتني زمن خيف به أمل األول.  -2أن يكون مفرقا ال جمموعا يف حمل واحد. -1
أال يزيد على ثالث, فإن  -4يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط ألعضده أي ال يضرب بكل قوة يده.

 -6أن يكون الضرب بقدر الذنب  -5 ىل العشرة سعة.اضطر إىل زيادة على ذلك فله فيما بني الثالثة إ
أن  -8أنيكون الضرب حبـيـث ال يـتـعـدى األمل إىل التأثري املشنع -7أنيقوم املعلم بضرب الصبيان بنفسه: 
أن يتوقف  -15أن ال يكون الضرب مصحوبا بالشتم والسخرية. -9يراعي الفروق بني الصبيان املعاقبني 
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أن  -11ذكر الطفل اهلل؛ حيث جيب على املريب تعظيم اهلل تعاىل يف نفس الطفل.املريب عن الضرب إذا 
 يبني املريب سبب العقاب الذي سلط على الطفل حىت يستطيع الربط بني العقوبة واخلطأ.

 ( الضوابط النفسية للضرب فقال:4244ثم بين )بن يحي 
س احلـديـث مــع اإلسالم يف تلتقي نظريات علم النفثانيا: الضرب في ميزان علماء النفس: 

أنالعقوبة أمر مشروع ملن مل تُفد معه األساليب الرتبوية األخرى كاملدح والثـنـاء فيوضع حد للسلوك 
فالطفل الذي يتعرض للتعنيف المفرط الذي ال يراعي فيه المربي الضوابط ..اخلاطئ وإطفائه.

العاطفيةالتي تنعكس على الشرعية والنفسية يكون عرضة لشتى االضطرابات النفسية و 
...ويزخر الثراث العاملي بالعديد من الدراسات اليت تناولت عالقة األباء باألبناء وأثرها يف شخصيته

م, وبالدوين, ميلون وزمالؤه 1994تكوين شخصياهتم إما باالجياب وإما بالسلب كدراسة )بارش وزمالئه,
 االنعزال واهلدوء غري السوي, وعدم القدرة على التعامل م(, واليت تبني أن املعاملة املتسلطة تؤدي إىل1996

 مع اآلخرين.
 ( النتائج السلبية للضرب غير المقنن:4244ووضح )بن يحي  

إذا كان الفقهاء وعلماء النفس قد صنفوا الضرب كآخر الوسائل الرتبوية اليت من املمكن أن يلجأ 
يت ينتجها الضرب إذا جتاوز الضوابط والشروط, ومن هذه إليها املريب, فإهنم مل يغفلوا اآلثار السلبية ال

 -تعثر العالقة بني الطفل وبني الوالدين  -األثار:  )تعطيل عملية الرتبية اليت من أجلها استخدم الضرب 
ضعف  -قتل اإلبداع عند الطفل -توريث ثقافة العنف للطفل وتنميتها -تربية طفل مضطرب نفسيا
حتول الضرب من وسيلة تأديب إىل أمارة على وجود  العنف  -طفل املعنف املهارات اللغوية لدى ال

 األسري(  
 ( فى نهاية بحثه بالتالى:4244ثم وصى )بن يحي 

مل يغفل الشرع حالة الطفل النفسية فوجه املريب إىل احرتام الطفل, ملا لذلك من أثر بني  يف منوه 
عند األهل  من أن الضرب له نتائج سريعة  العقلي واجلسدي, لذلك جيب تصحيح املفهوم الشائع

لقاة 
ُ
لتعديل السلوك, واحلقيقة هي أنه هو األسلوب األسهل النتهاجه يف ظل الضغوط واملسؤوليات امل
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على عاتق األهل, فال يكلِّفون أنفسهم عناء التوجيه والصرب على األوالد والتفتيش عن الباعث الذي 
 يقية يف السلوك.أّدى إىل اخلطأ لعالج املشكلة احلق

وقد وافق علماء النفس علماء الشرع يف ذلك  حبيث جند فـي الــدراساتالنفسية احلديثة دعوة 
ملحة الجتناب استخدام العقاب يف التعليم, وإشارات عديدة لكونالعقاب يعد أقل األساليب الرتبوية 

به الصيّب إىل مواضع اخلطأ قبل إيقاع فعالية يف التعليم, ومع ذلك فإِن احـتـاجاملعلــم إليه فعليه أن ين
العقاب عليه, وأنيبني له السلــوك البديل فيما أخطأ فيه, وإذا أوقع عليه العقاب فليكن القصد 

 منهمصلحة الصيب دون التهجم على شخصه.
: العديد من معلمى القرآن يستخدم الضرب والشدة حمتجا أن هذه الطريقة شبهة والرد عليها

احلفاظ وأهنا الطريقة املعتمدة ىف الكتاتيب القدمية. والرد عليها من خالل دارسة )بن  هى الىت أخرجت
( وهو يصف نظام الكتاتيب ىف مكة املكرمة وما حوهلا تارخييا: ومعلم الٌكتاب عادة حيمل 1986دهيش 

انت وك,أتفه األخطاء واحلركاتيتصرف بشدة وصرامة ويعاقب الطالب على  بعضهم قلبا طيبا إال أن
والعصا مها وسيلة العقاب للطالب  املخطىء أو الكسالن, كما أن املدرس كان حيمل  الفلقة أو الفلكة

على تأمرواأو وكرهوا الطالب من الكتاب, هربالعصا يلوح هبا ىف يده لريهب الصغار, فال عجب إذا 
روب للشوارع للعب ىف مواصلة دراستهم, وأصبحوا يفضلون اهل عدم الرغبةمعلمهم,, مما ولد لديهم 

 واملرح على الدراسة.
 ويجب على معلم القرآن تبنى ربط القرآن بالمشاعر اإليجابية:لماذا؟

من أهم صفات القرآن )َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك الُقْرآَن لَِتْشَقى( إذا مبفهوم املخالفة أنزلنا عليك  أوال
لُقْرآَن(  ومل يقل )العليم علم القرآن( مع أن من أمسائه ( َعلََّم ا1كما أنه سبحانه:)الرَّمْحَُن )-القرآن لتسعد

( َعلََّم الُقْرآَن(  لنتعلم حنن أن  أول وأهم صفة ملعلم 1وصفاته سبحانه انه )العليم( ولكنه قال )الرَّمْحَُن )
( 2لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي )(. احلَْْمُد 1وافتتح اهلل كتابه ب )ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ) -القرآن هى الرمحة 
وأخرب عمن أٌرسل بالقرآن )صلى اهلل  -(  فذكرت الرمحة أربع مرات ىف أول ثالث أيات 3الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )

وملا أراد أن يصف ملوسى عليه السالم أعلم أهل  -عليه وسلم( أنه )َوَماأَْرَسْلَناَك إالَّ َرمْحَةا لِّْلَعاَلِمنَي( 
َناُه َرمْحَةا مِّْن ِعنِدنَا وَعلَّْمَناُه ِمن األرض ىف  زمانه وهو اخلضر فقال سبحانه )فـََوَجَدا َعْبداا مِّْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ
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لَُّدنَّا ِعْلماا(  فقدم الرمحة على العلم وهذا جيعلنا نستشعر  أمهية صفة )الرمحة( لدى معلم القرآن, وأيضا  
 ن قبل بعض املعلمني قساة القلب.كم اجلرم الواقع على طالب القرآن م

 نظرية عمل المخ وبعض طرق تعليم القرآن:
اهلدف من الربنامج التدريىب حمل الدراسة تصميم برنامج تأهيلى )ملعلمى القرآن( يأخذ بأيديهم ويرتقى 

ديد هبم من الدور احلاىل للعديد منهم, وهو دور )املعلم املسمع( الذى يكتفى مبجرد التكليف بالورد اجل
للمتعلمني ويكون اجلهد األكرب ىف التحفيظ على وىل األمر, مث ىف اللقاء التاىل يقوم بالتسميع للطالب 

 فقط.
ولكننا نرغب ىف عودة معلمى القرآن إىل الدور األصلي هلم )معلم مرىب(  حُيفظ ويُعلم ويُرىب 

يت كانت موجودة قدمياا ىف بالقرآن.وعماد الربنامج هو التدريب على الطرق اإلسالمية األصيلة ال
( وليس Active learning)الُكتاب(.باإلضافة إىل تسليحه بالوسائل العلمية احلديثة مثل )التعلم النشط 

هذا وفقط بل سيتم تدريبه على )التدبر( ليكون قادراا على معرفة الطريقة النبوية ىف تعليم القرآن:عن أيب 
وأيب بن كعب رضي اهلل عنهم:أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  عبد الرمحن السلمي عن عثمان وابن مسعود

وسلم كان يقرؤهم العشر, فال جياوزوهنا إىل عشر أخرى حىت يتعلموا ما فيها من العمل, فتعلمنا القرآن 
 والعمل مجيعا" وهكذا نستطيع أن نرتقى مبعلم القرآن )من ُمسمع إىل ُمرىب(.

( ليصبح )معلم قرآىن( حُيفظ ويُعلم ويُرىب بالقرآن.وهذا لذا الربنامج خاص بتأهيل )معلم القرآن
َرُسوالا { الىت وردت ىف عدة مواضع من القرآن   -صلي اهلل عليه وسلم  -موافق لوصف وظيفة النىب 

يِهْم  ُلوَعَلْيِهْم آيَاِتَك ويـَُعلُِّمُهُم الِكَتاَب واحلِْْكَمَة ويـُزَكِّ ُهْم يـَتـْ الل املشروع (وهندف من خ129)البقرة}مِّنـْ
 االرتقاء مبعلم القرآن إىل عدة درجات.

 من ُمسمع إىل حُمفظ   )يـَتـُْلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك(: باستخدام )طرق ترديد الكتاب(
 مث من حُمفظ إىل ُمعلم )يـَُعلُِّمُهُم الِكَتاَب واحلِْْكَمَة(: باستخدام )اسنراتيجيات  التعلم النشط(

 يِهْم(: باستخدام )تقنيات تدبر القرآن(مث من ُمعلم إىل ُمرب  )يـُزَكِّ 
 الوسيلة اهلدف الدرجة 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتكَ  حُمفظ  طرق ترديد الكتاب يـَتـْ
 اسرتاتيجيات التعلم النشط يـَُعلُِّمُهُم الِكَتاَب واحلِْْكَمةَ  ُمعلم
يِهمْ  ُمرب  تقنيات تدبر القرآن  يـُزَكِّ
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الربط( تتحق ىف بعض طرق التعلم -احلواس-ثالث )التكراروقد وجد الباحث أن قواعد التعلم ال
تقنيات  -اسرتاتيجيات التعلم النشط -الىت ميكن أن يستخدمها معلم القرآن  مثل )طرق ترديد الُكتاب

 التدبر( وهذا ما سيتم تناوله تفصيال ىف احملاور التالية.
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 المحور الرابع:طرق تحفيظ القرآن الكريم
-كتابة-أنواع طرق الترديد )مباشر\طرق التحفيظ والتلقين وأهميتها \مفهوم وتاريخ الكتاتيب 

 إلكترونى(
 المبحث األول: مفهوم وتاريخ الكتاتيب

حتدثنا ىف احملور السابق عن )نظرية عمل املخ( وننتقل للتحدث عن طريقة الُكتاب القدمية وكيف  
بط( من خالل  )الرتديد /  اللوح والقلم /  املراجعة( بدون كانوا يستخدمون )التكرار/ احلواس / الر 

 معرفة أهنا نظرية علمية.وهذا ما جعلنا حناول إحياء طرق وأساليب الكتاب مرة أخرى.
 أوال مفهوم وتاريخ الكتاتيب:

مما يساعد على فهم أعمق ملفهوم الُكتاب أن نتعرف أوال على مفهوم ِحلق القرأن مفهوم ِحلق القرآن:
أصلها من حلق حلقة أى أدار دائرة, وىف اإلصطالح  :( أن احللقةىف اللغة2512لتىيعرفها )بن حازم وا

 حلق القرآن هى: جمموعة من الطالب جيلسون حول معلم يقوم بتدريس أو تدارس القرآن.
ة (أن بداية وتاريخ حلق القرآن ترجع إىل بداية الدعو 2513خيربنا )محيتو بداية ظهور ِحلق القرآن:

اإلسالمية وعهد النبوة األوىل فيقول: ىف خالل عهد التنزيل..كان جيب تربية األمة, على عقائد اإلميان, 
عليه  -وحقائق القرآن, وختريج جيل من الناس "أناجيلهم ىف صدورهم" فلم ميضى إال القليل بعد هجرته 

مدرسة للقرآن, وحمضن ألهل إىل املدينة حىت يتحول ااملسجد النبوي ورحابه إىل  -الصالة والسالم
الصفة, وملتقى يومٍِّ  للعالماء وقراء املهاجرين واألنصار يتفقهون ىف حلقاته, ويتلقنون القرآن آناء الليل 

 وأطراف النهار.
بالرفيق  -صلى اهلل عليه وسلم  -( أنه ملا التحق 2513يضيف )محيتو بداية ظهور الكتاتيب:

القرآن( خلفاؤه من بعده, الذين فتحوا هبذا القرآن أقطار األرض, األعلى, أدى هذه األمانة )تدريس 
ىف كل مصر, لينتشر القرآن من خالهلا تعلما وتعليما ونشرا وقرآة  املساجد واملكاتب ودور القرآنفأقاموا 

 وكتابة وتدويينا.
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وملحقات باملساجد لتأديب الصغار ىف  مكاتبويواكب كل ذلك على مستوى الصغار إنشاء 
ر اجلهات واألمصار, وقد كان اخللفاء األولون أكثر عناية بالناشئة من األجيال الصاعدة ىف املدينة سائ

 ومكة والبصرة والكوفة ودمشق ومحص وفلسطني ومصر واليمن وغريها من البالد املفتوحة.
: بعد أن علمنا من الفقرة السابقة أن الكتاتيبأنواع المؤسسات التعليمية اإلسالمية األولى:

هى مكاتب متخصصة لتعليم القرآن ظهرت ىف إطار حرص املسلمون األوائل على تعليم القرآن للناشئة 
( أنه منذ بداية العصر اإلسالمى ظهر معهدان تعليميان 1986من أوالد املسلمني. خيربنا )بن دهيش

ية والعلوم الشرعية , فأخذا على عاتقهما تدريس القرآن واللغة العرب)الُكتاب واملسجد(أساسيان  ومها 
 األخرى.

بتدريس األطفال الصغار القرآن الكرمي والقراءة والكتابة واحلساب,واحلفظ  الُكتابولقد أهتم 
حبلقات الدرس الىت يعقدها العلماء لطالهبم وغريهم, ىف الدراسات اإلسالمية  املسجد واإلمالء, واهتم

م احلديث والتوحيد والفقه وأصوله, والنحو واألدب املتخصصة كالدراسات القرآنية من تفسري وجتويد وعلو 
 والبالغة, والسرية النبوية والتاريخ اإلسالمى وغري ذلك.

مث أنه ىف بداية القرن الرابع اهلجرى التاسع امليالدى ظهر ىف العامل اإلسالمى نوع ثالث من 
نظام السلجوقية على يد الوزير والىت أسستها الدولة   باملدارس النظاميةاملعاهد العلمية, وهو ما يعرف 

, مث النتشرت ىف العامل اإلسالمى, وقد ختصصت هذه املدارس بتدريس موضوعات حمددة امللك
 ومتخصصة, وهبا مناهج حمددة وأنظمة متخصصة.

( أن أصل كلمة ُكتاب ومجعها كتاتيب هى موضع تعليم 1986خيربنا )بن دهيش مفهوم الٌكتاب:
ن املؤسسات التعليمية اهلامة الىت أنشأت لتثقيف وتربية أطفال املسلمني الرتبية , وهو مالقراءة والكتابة

اإلسالمية اجليدة, ويضيف أن أماكن تعليم القراءة والكتابة كانت موجودة قبل اإلسالم ىف مكة وغريها 
فقط ألن  من البلدان ورمبا كانت تسمى إسم أخر غري الُكتاب, وكان اهلدف منها تعليم القراءة والكتابة

 القائمون عليها مل يكونوا قد دخلوا ىف اإلسالم.
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 المبحث الثانى 
 طرق التحفيظ والتلقين وأهميتها:

تعليم القرآن يدخل حنن مظلة كبرية وهى مظلة الرتبية اإلسالمية والىت تتميز ببعض الصفات 
 اخلاصة جدا, لذا فاملناهج التعليمية الشرعية هلا أيضا صفات خاصة.

 :المناهج التعليمية الشرعيةخصائص 

( بعض خصائص العلم الشرعى بصورة عامة فيقول: يعد العلم الشرعي الذي 2519يوضح لنا )الناجى
يعرف به العبد ربه, وكيف يعبده حق عبادته, غاية نبيلة ينبغي السعي إليها, وتذليل الصعاب كافة اليت 

والرتبية اإلسالمية يف معظم الدول العربية  حتول دون الوصول إليها, وتسهم مناهج العلوم الشرعية
واإلسالمية بشكل عام يف حتقيق هذه الغاية مبستويات خمتلفة. فمناهج العلوم الشرعية تعلق الطالب بربه 
وبدينه وتبين هويته اإلسالمية... باإلضافة إىل أهنا تقوم بدور رئيس يف بناء الشخصية املسلمة من مجيع 

 .جوانبها
( وتستهدف مناهج العلوم الشرعية حتقيق أنواع خمتلفة من نواتج التعلم, 2519ىويضيف )الناج

فهي تستهدف بناء املفاهيم واحلقائق وتنمية املهارات وتوجيه وغرس القيم واالجتاهات, وذلك استنادا 
لعلوم, لطبيعة العلم الشرعي. فطبيعة العلم الشرعي تتميز بالعديد من اخلصائص اليت متيزها من غريها من ا
 .فتنفرد يف بعضها كالربانية مثال, وتشرتك مع علوم أخلرى يف خصائص أخرى كالواقعية وحنو ذلك

 القرآن مناهج تعليمبعض خصائص 

( خلصائص الرتبية اإلسالمية بعامة, توصل جملموعة من اخلصائص 2519ومن خالل استقصاء )الناجى
 نذكر منها: ,ناسبة ملناهج العلوم الشرعيةالتفصيلية اليت تؤثر يف اختيار طرائق التدريس امل

 التعبد بالحفظ. 1-
وهذا جيعل اإلسرتاتيجيات . كما يف حفظ القرآن الكرمي وبعض األذكار واألحاديث وحنو ذلك

 وطرائق التدريس اليت تساعد على احلفظ قيمة عالية يف تدريس بعض املقررات,
 .التلقي بالمشافهة والتلقين2 -
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لتجويد يتلقى مشافهة وتلقينا ببعض إسرتاتيجيات وطرائق التلقني املختلفة يف فمنهج القرآن وا 
التعريف اإلجرائي إلتقان حفظ ( 2511تدريس هذين املقررين بالذات. ويضيف لنا )أل كنة واحلياىل 

: هو أن يكون مبقدور التلميذ تالوة النص املطلوب حفظه عن ظهر قلب, مث جيرى على القرآن الكريم
   .حفظه االختبار ملعرفة مدى متكنه منها من حيث الصحة والدقةتالوة 

هو أن يتلـو التلميـذ جمموعة اآليات )املوجودة  :إلتقان تالوة القرآن الكريم التعريف اإلجرائي
تالوة خالية من األخطاء, مـن خـالل النظر إىل كلمات النص مث جيرى على قراءته  -يف حمتوى منهج ما( 

  .ف عن صحة تالوته ودقتهااالختبار للكش
ومن هذا املنطلق فكر الباحث ىف مجع بعض طرق  التحفيظ والتلقني الىت كانت موجودة قدميا 

)الترديد مع إضافة بعض الطرق احلديثة مثل  )التلقين المباشر والترديد بالكتابة(ىف الكتاتيب مثل 
 ثة فيما خيص مهارة حتفيظ وتلقني القرآن.وذلك لتحقيق التوازن بني الطرق األصيلة واحلدي اإللكترونى(
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 المبحث الثالث
 أنواع طرق التحفيظ والترديد وقواعد استخدامها

( عن طرق التعليم بالكتاتيب القدمية ىف مكة املكرمة وما حوهلا: أن املعلم  1986خيربنا )بن دهيش
قة اجلماعية والىت يتم فيها كان يستخدم فيها إما الطريقة الفردية )فييلقن كل طالب وحده( أو الطري

تلقني جمموعة من الطالب سويا, كما أنه كان يستعني أحيانا ببعض الطالب املميزين معه ىف مساعدته 
مما  اللوح وقلم القصب والدواةويسمى بالعريف. وذكر أيضا ادوات الطالب داخل الكتاب ومن أمهها 

 بتصرف يسري(  يربز أمهية استخدام الكتابة ىف حتفيظ القرآن )انتهى
مما سبق ومن خالل اإلطالع على عدد من الدراسات اخلاصة بطرق حتفيظ القرآن)املطرودى 

( والىت تتحدث عن طرق التحفيظ 2519م()الناجى 2514( )جاب اهلل,ابراهيم, عودة 2513( )محيتو 2511
( 2513( )الشهرى 2511والتلقني األصيلة.  وأيضا باإلطالع على بعض الدارسات مثل )أل كنة واحلياىل 

( والىت تتحدث عن أمهية وكيفيىة 2518( )نعمام 2518( )الفرهود 2518( )قزق وألطف 2513)املطريى 
 استخدام التقنية احلديثة ىف حتفيظ القرآن.

وحضور الباحث لبعض الربامج التدريبية واإلطالع على بعض الدراسات املقدمة من قبل مركز 
(  2519( )عبد احلميد 2514( )عبد احلميد 2512( )عبد احلميد 2511بد احلميد جممع البحرين التدريبىي )ع

والتابع لدار جممع البحرين بالقاهرة, وهى دار خاصة بتعليم القرآن واللغة العربية وتعتمد أساليب 
 الكتاتيب القدمية مع دجمها ببعض الطرق احلديثة.

املساجد واملؤسسات اخلاصة بتعليم القرآن,  وإضافة للممارسة العملية للباحث بالعمل ىف بعض   
 -حتصل لدى الباحث أن هناك ثالث طرق لتحفيظ القرآن وهى: التحفيظ بالرتديد والتلقني املباشر 

 والتحفيظ اإللكرتوىن )مع بعض قواعد اإلستثمار األمثل هلا(. -والتحفيظ باستخدام الكتابة 
 أو التلقين مشافهة: أوال: طرق التحفيظ باستخدام الترديد المباشر

املعلم -املعلم يردد مث الطالب-: مثال )املعلم يردد والطالب تستمعالمعلم هو الذى يردد
 والطالب يرددون سويا(
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أو من باب التشجيع )من -: مثال )ولد )نابه( يردد والباقي يستمع العريف هو الذى يردد
)من مل يقرأ من الطالب( يردد والباقي كيد أو من باب التأ -يريد( من الطالب أن يردد والباقي يستمع

 يستمع( 
تقسيم الطالب جمموعتني واحدة -الطالب تردد واملعلم يستمع) مثال الطالب تردد جماعى:
-تقسيم الطالب جملموعات )ثنائية( طالب يردد وزميله يستمع بالتبادل-تردد واألخرى تستمع بالتبادل

 طالب يردد والباقى يستمع بالتبادل( (5/ 4/ 3تقسيم الطالب جملموعات متعددة )
 :قواعد استخدام الترديد المباشر

 التكرار بال ملل.)نغري الطريقة باستمرار( (1
األسلوب الواحد نردد من مرة إىل ثالث مرات فقط. )حسب رؤية املعلم وطبقا لطول وقصر وسهولة  (2

 وصعوبة اآليات(
 ب على منط واحد(ترتيب األساليب يستحب وال يشرتط)حىت ال يعتاد الطال (3
 جيب استخدام درجة )اجلهر( عند الرتديد. (4

)اجلهر درجات, أدناها أن يسمع الطالب نفسه, وأعالها أن يسمع من اقرتب منه, أقل من 
ذلك اليستفيد الطالب, وأعلى من ذلك يسبب ضرر. ضررطىب: يتسبب يف خشونة الصوت.ضررنفسي: 

آن.ضررعلمى: الصوت العاىل يتسبب ىف التشتيت.ضررتربوى: أمل يف األحبال الصوتية فريتبط األمل بالقر 
إن  -على املدى القريب )يرفع الطالب صوته على من حوله( وعلى املدى البعيد )كيف ستشرح له آيه 

أنكر األصوات لصوت احلمري(.ضرر شرعي:أمر النيب )صلى اهلل عليه وسلم( لعمر أن خيفض من صوته 
 عند قراءة القرآن.

 تقسيم العرضي.استخدام ال (5
)يعىن تقسيم زمن الورد اجلديد على يومني, فمثال: لو زمن احللقة ساعة يقسم الورد على يومني, 

على نفس  -مراجعة -مث نردد نصف ساعة من اليوم التايل  -جديد-نردد نصف ساعة يف اليوم األول 
 ماضي قريب /  ماضي بعيد( -الورد, وأيضا نقسم املراجعة إىل 
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 رق التحفيظ بالكتابة )اللوح والقلم(:ثانيا: ط
التلوين )وتكون ملن جييد  - 2الكتابة )وتكون ملن جييد الكتابة(.  - 1: طرق الترديد بالكتابة

 الكتابة أو الجييدها(
 قواعد استخدام التحفيظ بالكتابة )اللوح والقلم(:

صعب كانت أفيد )الكتابة كلما كانت الكتابة أ-جيب الرتديد الصوتى أثناء الكتابة أو التلوين 
بالريشة واحلربأفضل من الكتابة بالقلم/ كتابة كل حرف بلون أفضل من كتابة مجيع احلروف بنفس اللون 
/  الكتابة بالقلم الرصاص أفضل من الكتابة بالقلم اجلاف /  الكتابة بالطباشري أفضل من الكتابة بالقلم 

كتابة بالفلوماسرت / الكتابة على سطح خشن افضل من املاركر/ الكتابة باألقالم اخلشب أفضل من ال
 الكتابة تكون للكلمات أو األيات الصعبة فقط.)كثرة الكتابة تسبب أمل( -سطع ناعم( 

 ثالثا: طرق التحفيظ باستخدام التقنية الحديثة )الترديد اإللكترونى(:
 يو.. هكذا( الطالب يسمع ويردد مع غريه. من خالل )هاتف /  حاسب أىل /  راد  - 1
 الطالب يسجل صوته ويسمع نفسه. - 2

ال تستخدم إال لضرورة  )لضرر استخدام  قواعد استخدام  الترديد اإللكترونى:
تستخدم قبل النوم مباشرة  )يقوم العقل جبمع البيانات مث يرتبها أثناء النوم,فأسهل  -اإللكرتونيات(

)تستخدم للجديد او املراجعة فقط,أما تشغيل  احذر أن تصبح وسيلة تشتيت -بيانات آخرها ختزينا(
 اجلهاز باستمرارفقد يسبب التشتيت(

 مت الكالم عن طرق التحفيظ والرتديد,  وننتقل إىل حمور التعلم النشط )التفاعلى(
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 المحور الخامس
 فى تعليم القرآنActive Deep Learningمهارات استخدام التعلم النشط المؤثر 

اسرتاتيجيات  \وأمهيته وتأصيله الشرعى  Active Deep Learning املؤثر مفهوم التعلم النشط
 أنواع األنشطة  \اسرتاتيجية خرائط املفاهيم\التعلم النشط 

وبعد أن أمت الباحث الكالم عن الطرق التحفيظ والرتديد  والىت تساعد معلم القرآن على اإلرتقاء 
ور التعلم النشط )التفاعلى( والىت تساعد معلم القرآن من درجة )ُمسمع( إىل درجة )حُمفظ(.ينتقل إىل حم

على اإلرتقاء من درجة )حُمفظ( إىل درجة )ُمعلم( ال يكتفى فقط أن خيرج متعلم )حافظ موش فاهم(  
 وإمنا متعلم )حافظ وفاهم ومبدع(.
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 المبحث األول 

 رعى:وأهميته وتأصيله الش Active Deep Learningمفهوم التعلم النشط المؤثر 

 : Active Learning النشط التعلم مفهوم

 فيه يشارك تعليمية أنشطة" بأنه النشط التعلم يُعرَّف:  أنه( 2518وأخرون هبجت) أشار 
 بالنسبة أنه ويقرتحون. (Bonwell & Eison،1991،p.5") يفعلونه فيما والتفكري باألشياء القيام يف االطالب
 أيضاا عليهم جيب ولكن اإلستماع مبجرد يقوموا أن فقط هلم ينبغينشطني,ال متعلمني ليكونوا للمتعلمني
 .املشكالت وحل واملناقشة والقراءة الكتابة

 ومباشر نشط بشكل الطلبة إشغال عملية"  عن عبارة:  أنه النشط التعلم( 2515 مغرم) ويعرف 
 و املشاركة بعملية قومونوي التأمل و التفكري و الكتابة و القراءة حيث من سيما وال التعلم عملية يف

 .( 1435 اخلالدي) التطبيق

 البيئة وهذه باملثريات غنية تربوية بيئة يوفر والتعليم التعلم طرق أحد " بأنه( 2517 اجلمل) ويعرفه 
 واإلطالع البحث و بالقراءة قيامه خالل من بفاعلية يشارك وأن بنفسه نفسه تعليم إمكانية للطالب تتيح

 .وإشرافه املعلم توجيهات فق و للمعرفة التوصل يف العليا العقلية وقدراته مهاراته ويستخدم

 Deep  Learning(  المؤثر) العميق التعلم مفهوم

 .F) أعمال من مشتق والسطحى العميق التعلم أن( 2516) جودور نقالعن( 2518 وأخرون هبجت) يقول

Marton and R. Säljö،1976).البحث على املتعلمني يشجع العميق نهجال أن( 2511) تانغ و بيجز أكد 
 أكدلريد. املعرفةاجلديدة وتقييم وحتليل , السابقة اخلربة و اجلديدة املعرفة بني الربط و األساسية املعاين عن
 النهج هذا يستخدمون الذين املتعلمني أن اقرتاح خالل من العميق التعلم أمهية على( 2555) شوبوكوه و

 هومرتبط العميق التعلم أن أيضاا وأضافوا. أعلى مبعدالت ونقلها ودجمها املعلوماتب االحتفاظ إىل مييلون
 .السطحي التعلم مقارنةبنهج إمتاعاا أكثر تعليمية بتجربة
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 :  Active Deep Learningالمؤثر النشط التعلم أهمية

 كما بالطال جتربة حتسني إىل يؤدي النشط التعلم استخدام أن( : 2518وأخرون هبجت) يشري 
 حتقق النشط التعلم استخدام أن أظهروا ,حيث( 2514) شارما و جورجيو أجراها دراسة يف مقرتح هو
 .للمتعلم أفضل تعلم جتربة

 على قدرته يف(  2556 أبورياش)  بني كما النشط التعلم أمهية تربز( : 2516 احلسيىن) ويضيف 
 مع يتفق اجلديدة,وهذا املعارف عندتعلم الا دلي النشط التعلم خالل السابقة املتعلمني معارف تشكيل
 ذات حلول إىل النشط التعلم خالل املتعلمون للتعلم,ويتوصل ضروري شرط املعارف استثارة بأن الفهم
 وليس عندهم مألوفة وإجراءات بأفكار أواحللول اجلديدة املعارف يربطون للمشكالت,ألهنم معىن

 . آخرين أشخاص حلول استخدام

 احلديثة اإلسرتاتيجيات من جمموعة النشط التعلم جمال تضمن وقد( 2515) امرع بن ويضيف 
 أمهية مدى على يؤكد مما , الصف داخل وفاعال نشطا دوره وجعلت.املتعلمت حول ,متركز  التدريس يف

 ما التعلم,وهذا عملية يف نوعية نقلة من اإلسرتاتيجيات هذه ماأحدثته التعلم,وكذلك عملية اأثناء تفعيله
 تلك استخدام أمهية على توصياهتا ,مع ( 2512 املطريي)  ودراسة , (م 2512 القحطاين)   دراسة تؤكده

  . التدريس أثناء احلديثة اإلسرتاتيجيات
من أهم ما مييز وسائل التعلم النشط )العمليات الىت يقوم هبا املتعلم(, فعلى عكس التعليم 

تعلم بعملية واحدة فقط )اإلستماع(.فإن التعلم النشط يعتمد التقليدى الذى كان يعتمد على أن يقوم امل
على أن يقوم الطالب بدور أكرب ىف عملية التعلم من خالل )االستماع /  التحدث /  القراءة /  الكتابة 

 /  التأمل أو التفكري(.
 التأصيل الشرعى للتعلم النشط )التفاعلى(:

فعيل اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مادة القرآن (:مل تكن فكرة إصدار دليل لت2515ذكر )مغرم 
ه وظهر أثر  1434/1433فكرة عابرة أو وليدة اللحظة فقد طبق مشروع التعلم النشط يف مدارسنا منذ عام 

املشروع واضحا يف تدريس مجيع املواد تقريبا إال أن يف تدريس مادة القرآن ظهر بشكل حمدود جدا 
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لك يتعارض مع طبيعة تدريس مادة القرآن الكرمي " ولكن حني نعود إىل سنة اعتقادا من البعض بأن ذ
النيب املصطفى حممد وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان سنجد أن مبادئ هذا التعلم 
النشط موجودة ومطبقة وليس بالضرورة أن نصنف ذلك النهج وتلك األساليب ضمن األطر 

نها كانت أساليب تعتمد على تعزيز دور املتعلم"(وزارة الرتبية والتعليم واملصطلحات املعاصرة لك
 (.85ه ص  1431/1435

فقد ثبت عن النىب )صلى اهلل عليه وسلم( أنه قال لعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:)اقرأ علي  
( فقرأت سورة القرآن( فقلت: يا رسول اهلل أقرؤه عليك وعليك أنزل قال: )إين أشتهي أن أمسع من غريي

نَا}النساء حىت إذا بلغت  ا ِمنْ  َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيدا النساء: ] {ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ
 رفعت رأسي أو غمزين رجل إىل جنيب فرفعت رأسي فرأيت دموع تسيل( رواه مسلم. [ 41

أهل القرآن من صحابته فهذا أبو موسى (كما كان رسول اهلل يثين على 2515ويضيف )مغرم 
األشعري من أهل القرآن حفظا وفقها وعمال وإذا قرأ القرآن بصوت يهز أعماق من يسمع حىت قال ل 
رسول صلى اهلل عليه وسلم:)يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود((رواه البخاري  )وهنج 

نايتهم بكتاب اهلل فقد روى التابعي اجلليل أبو عبد الرمحن من بعده صحابته والتابعون والسلف الصاحل ع
السلمي "قال:( أخذنا القرآن عن قوم أخربونا أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل جياوزوهن إىل العشر 
أخرى حىت يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وسريث القرآن قوم يشربونه شرب املاء ال جياوز 

 (.269ص  4ه ج  1422سري أعالم النبالء الذهيب  تراقيهم)"
مما سبق ومما ذكر أن أهم ما مييز التعلم النشط )العمليات الىت يقوم هبا املتعلم(, فعلى عكس 
التعليم التقليدى الذى كان يعتمد على أن يقوم املتعلم بعملية واحدة فقط )اإلستماع(.فإن التعلم النشط 

دور أكرب ىف عملية التعلم من خالل )االستماع /  التحدث /  القراءة /  يعتمد على أن يقوم الطالب ب
 بتصرف(2512الكتابة /  التأمل أو التفكري(.)الشمرى 

فهذه الفلسفة الىت يقوم عليها التعلم النشط )التمركز حول املتعلم( تتفق متاما مع حديث النىب 
ُلوَن ِكَتاَب اللَّهِ )صلى اهلل عليه وسلم(: )َوَما اْجَتَمَع قـَْوٌم ىِف بَـ  نَـُهمْ َويـََتَداَرُسونـَهُ  ْيٍت ِمْن بـُُيوِت اللَِّه يـَتـْ ِإالَّ  بَـيـْ

ُهُم اْلَمالَِئَكُة َوذََكَرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ُهُم الرَّمْحَُة َوَحفَّتـْ ( رواه مسلم, فننوى نـَزََلْت َعَلْيِهُم السَِّكيَنُة َوَغِشَيتـْ
 يات التعلم النشط إحياء سنة )تدارس القرآن( وليس فقط )تدريس القرآن(من خالل تطبيق اسرتاتيج
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ففرق كبري بني التدارس الذى يتفاعل فيه املعلم والطالب ويتبادلون الفوائد من جهة, وبني 
التدريس الذى يكون دور الطالب فيه تلقى معلومات ومعارف دون احلصول على مهارات وقناعات 

 تساعده ىف تطبيق القرآن.
 المبحث الثانى

 استراتيجيات القرآن\أنواعها\استراتيجيات التعلم النشط
(عن مفهوم إسرتاتيجية التدريس: 2519يقول )الناجى :التعلم النشط مفهوم استراتيجيات 

التدريس اليت خيططها القائم بالتدريس مسبقاا حبيث تعينـه على  (بأهنا: إجراءات292,ص2555عرفها(زيتون,
تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهـداف التدريـسية ملنظومة التدريس اليت يبنيها, 

)طرائق التدريس بأهنا: ما يتبعـه املعلـم من خطوات  155,ص1998وعرف( قنديل,  .وبأقصى فاعلية ممكنه
وعرف(شرب وجامل وأبو  .متتالية مرتابطة, لتحقيق هدف أو جمموعـة أهـداف تعليمية حمددة متسلسلة
(أسلوب التدريس بأنه: الكيفية اليت يتبعها املعلم يف توظيف طرائق التدريس بفعالية, 22,ص2556زيد, 

 .متيزه من غريه من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة
تأمل مفهوم اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب, تبني أن  (: وعند2519مث يضيف )الناجى 

الإلسرتاتيجية أعم من الطريقة, وأن الطريقة أعم من األسلوب, فاألسلوب جزء من الطريقة, والطريقة 
 .23-22,ص 2556سرتاتيجية )شرب وآخرون, األواألسلوب جزء من 
 :التعلم النشط أنواع استراتيجيات

( أن هناك العديد من اسرتاتيجيات التعلم النشط ولكن من أهم اإلسرتاتيجيات 2519خيربنا )الردادى 
)والىت تناسب تدريس العلوم الشرعية(: احلوار واملناقشة: )يطرح املعلم سؤال ويطلب من الطالب التفكري 

مجاعية مث يتم مناقشة اإلجابات. التعلم الذاتى: )يسعى فيها الطالب إىل حتقيق فيه بصورة فردية أو 
أهدفه من خالل التفاعل مع املادة العلمية وبتوجيه بسيط من املعلم(. التفكري الناقد: )وتكون من خالل 
لم قيام املتعلم بالبحث واإلستفهام وحماولة الوصول للحقائق بعد تفكري واطالع واستكشاف(. التع

)هو موقف  تعلمي يعمل فيه الطالب على شكل جمموعات يف تفاعل اجيايب متبادل بينهم   :التباديل
) تعتمد على استثارة املتعلمني وتفاعلهم انطالقا من  :العصف الذهىن.وبني املعلم أو بني بعض(

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/tags/91480/posts
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/tags/91480/posts
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 :شكالتحل امل.خلفيتهم العلمية, حيث يعمل كل واحد منهم كمدخل ألفكار اآلخرين ومنشط هلم(
)خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي حيث يواجه التالميذ مشكالت معينة فيخططون 

خرائط .ملعاجلتها وحبثها وجيمعون البيانات وينظموهنا ويستخلصون منها استنتاجاهتم اخلاصة(
 بتصرف( 2519املفاهيم:)وسيأتى كالم الباحث عنها بالتفصيل ىف املبحث القادم(. )الردادى 

( فاعلية وإجيابية استخدام هذه اإلسرتاتيجيات ىف تدريس مناهج العلوم 2519وأثبت )الردادى 
( 2515الشرعية ىف كافة املستويات الدراسية مستدال ببعض الدراسات مثل دراسات كل من: )العصيل 

( 2514جلهيمى ()ا2513( )الردادى 2511( )أبو شريعة 2511()املطريى 2511( )بىن عطا 2515)الشرىف 
 (  2516( )السلمى 2514( )طه 2514( )شهباز2514)العامرى 

 لتعلم النشط يمكن استخدامها فى تعليم القرآن:ل ةاستراتيجي20
حبث علمى ما بني رسائل دكتوراة وماجيستري  171( ىف دراسته الىت مشلت 2519بني )الناجى

لتعليم القرآن تعترب قليلة مقارنة بباقى العلوم وحبوث حمكمة أن اإلسرتاتيجيات وطرق التدريس املناسبة 
.برنامج 4.الطريقة اإلستقرائية 3.التعلم التعاوين 2. معمل القرآن الكرمي 1فقط: ) 15الشرعية. وحصرها ىف 

.إسرتاتيجية املمارسة 6.إسرتاتيجية القراءة التفسريية باستخدام الوسائط املتعددة 5تعليمي حموسب 
.إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على 15.تدريس األقران 9اخلرائط املفاهيمية .8"  2جيكو .التعلم التعاوين "7

 الرتميز اللوين واستخدام القلم اإللكرتوين(
وعلى الرغم أن هناك العديد من املصادر الىت يوجد هبا اسرتاتيجيات وأساليب تفاعلية ولكن 

من الناحية )الشرعية أو الرتبوية(.لذا فقد ليست كلها يصلح استخدامها مع القرآن بسبب عدم مناسبتها 
اختار الباحث بعض االسرتاتيجيات )البسيطة واجملربة( والىت أتت بثمرة كبرية عند التطبيق, وقد راعي فيها 

لتناسب أهداف تعلم القرآن  مع اختصار واعادة صيغة من قبل الباحث الضوابط )الشرعية والرتبوية(, 
 )فهم /  حفظ /  مراجعة(.

وترمز (SEE.modelكان اختيار اإلسرتاتيجيات باستخدام أداة )و 
 ( 2518( )هبجت Simpleبسيط ,)(Enjoyableممتع,)(Effectiveفعالإىل)
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: فكر: نطلب من املتعلمني أن يفكروا ىف معىن آية  مثال )ىف فكر /  زاوج /  شارك - 4
أكثر( على أن يفكر كل منهم على  احلفظ نطلب حفظ آية  أو اكثر /  وىف املراجعة مراجعة آية  أو

حدى. زاوج: يتناقش املتعلمون فيما توصلوا إليه مع زمالئهم داخل جمموعات زوجية.شارك: يقوم بعض 
 ( 2512أو كل اجملموعات الصغرية مبشاركة ما توصلوا إليه مع اجلميع . )الشمرى 

ة أو ثنائية أو متعددة( : يقف أو جيلس الطالب ىف حلقات دائرية )مجاعيالتعاقب الحلقى - 4
ويبدأ الطالب األول برتديد آية  أو أكثر )أو ذكر فائدة(, مع التنبيه على باقى الطالب بالرتكيز مع 
زمالئهم واستخراج اخلطأ, مث يكمل الطالب الذى بعده وهكذا إىل هنآية  اجملموعة. وميكن أن يبدأ 

 (2515افة آية  أخرى وهكذا. )مغرم الطالب بذكر آية  مث الذى يليه بذكر نفس اآلية  وإض
 35: يطلب املعلم من الطالب احلركة ىف أى اجتاه بصورة عشوائية )ملدة الحركة العشوائية - 3

ثانية( مث يطلب منهم الوقوف, ومع أقرب زميل له )يسمع القدمي أو يردد اجلديد أواملناقشة(.مث نكرر 
 (2517)هبجت  احلركة مث الوقوف وهكذا.

: يقف الطالب ىف صفني متقابلني وكل طالب مع زميله )يسمع القدمي أو يردد شاى حفلة - 1
 ( 2517)هبجت  اجلديد أواملناقشة(.ميكن أن نقوم بتبديل الزمالء كل فرتة.

: يقف جيلس أو يقف الطالب ىف حلقة دائرة مث يطلب املعلم من أحد : قل /  أكمل5
ذكر فائدة, مث يطلب من أحد الطالب )بصورة فجائية( أن الطالب أن يسمع أو يردد بدآية  الورد أو ي

يكمل, مث خيتار طالب ثالث وهكذا. هام جدا أن يكون اإلختيار بصورة عشوائية حىت يركز باقى 
 الطالب.

: يطلب املعلم من أحد الطالب أن جيلس على كرسى ويقف باقى الكرسى الساخن - 6
رد معني مع تركيز باقى الطالب معه إذا أخطأ, أو يقوم الطالب حوله, ويبدأ الطالب ىف القراءة  لو 

زمالءه بسؤاله عن معىن معني.وعندما يفرغ الطالب اجلالس خيتار زميل غريه ليجلس مكانه وهكذا. 
 (2515( )مغرم 2512)الشمرى 
تشبه الكرسى الساخن لكن من خالل اثنان من الطالب جيلسون ىف ظهر ظهر بظهر: - 7

 (2512ية  والثاىن يكمل, وعند اإلنتهاء خيتارا اثنان غريمها وهكذا. )الشمرى بعض, أحدهم يقرأ آ
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: يقف الطالب ىف دائرة ويقذف املعلم )كرة صغرية أو ورقة مضغوطة على الكرة الساخنة - 8
هيئة كرة( إىل أحد الطالب ويسأله سؤاال أو تسميع أو ترديد قدر من األيات وملا ينتهى طالب يقذف 

 (2512زميل أخر خيتاره وهكذا. )الشمرى الكرة اىل 
:تشبه الكرة الساخنة ولكن باستخدام )مايكروفون أو قلم ومنثل أنه المايكروفون الساخن - 9
 مايكروفون(
: يغمض الطالب أعينهم ويتخيلوا اجلنة أو النار أو موقف معني المخيلة الموجهة - 42

خيلوا شكل وجه املصحف مثال ويرددون ما فيه. )حبذا لو ختيلوا أهنم متواجدين فيه( وميكن أن يت
 (2512)الشمرى 

يكتب املعلم على جمموعة من عصا املثلجات أرقام من واحد حىت  عصا المثلجات: -44
مخسة مثال, ويضعها ىف كوب مث يطلب من أحد الطالب أن خيتار واحدة منهم, وعند اختيار الطالب 

مخس آيات من سورة كذا.أو يطلب منه تسميع أو ترديد  مثال( يطلب منه أن يسمع أو يردد 5لرقم )
 (2515( )مغرم 2512( من سورة كذا.. وهكذا مع باقى الطالب. )الشمرى 5آية  رقم )

تشبه عصا املثلجات  ولكن من خالل كتابة األرقام على أوراق  األكواب المقلوبة: - 44
ا نقوم بتوزيع األكواب بصورة عشوائية صغرية وتطبيق األوراق ووضع كل رقم داخل كوب مقلوب. وفيه

على أحدى الطاوالت مث خيتار الطالب أحد األكواب والرقم املوجود داخله جيعله يسمع آيات مبقداره أو 
 (2515آية  رقم كذا أو عدد من الفوائد. )مغرم 

وهى عبارة عن استخدام األشكال اهلندسية , مثال نرسم دائرتان متقاطعتان :أشكال فن -43
نطلب من الطالب املقارنة بني بعض اآليات من حيث املعىن أو األلفاظ أو أحكام التجويد. وهكذا. و 

 (2512نرسم مربعا ونطلب من األوالد كتابة أيات طبقا ألحكام النون الساكنة والتنوين. )الشمرى 
  : يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات ثالثية,  أحدهم يسأل عن آيةالمقابلة الشخصية - 41

 (2512أو مفهوم معني والثاىن جييب والثالث يكتب السؤال واإلجابة, مث يتم التبادل بينهم. )الشمرى 
ورق الطابعة( ويكتب على  A4: يقوم املعلم باحضار لوحات حبجم )اللوحات الورقية  - 45

وحة كل ورقة كلمة واحدة من كلمات آيات الورد اجلديد, ويقف الطالب  ىف دائرة ومع كل طالب ل
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واحدة.مث يطلب من طالب اآلية  األوىل فقط رفع لوحاهتم, ويبدأ مع الطالب ىف قراءة املكتوب على 
اللوحات بالرتتيب.مث يطلب من بعض الطالب إخفاء لوحاهتم ويطلب من اجلميع القراءة مرة أخرى, مث 

ل آية  جديدة.وميكن يكرر اإلخفاء حىت يقرأون اآلية  كاملة غيبا, مث يتم تكرار نفس اخلطوات مع ك
أيضا ىف مرحلة الحقة أن يرفع الطالب لوحات الكلمة األوىل )كلمة مفتاحية( من كل آية  فقط. 

 (2515( )مغرم 2512)الشمرى 
: يقف الطالب أوال ىف دائرة كبرية, مث يطلب املعلم من الطالب أن يقوموا داخل الدائرة - 46

ه )ثالثة أو أربعة أو مخسة مثال(, وعلى كل طالب أن بعمل دوائر صغرية  طبقا للرقم الذى سيحدد
حيرص أن يكون )داخل الدائرة(. والطالب الذين سيكونون )خارج الدائرة( هم  من سيسمعون  الورد 

 (2512( )الشمرى 2519اجلديد مثال أو يسألون سؤاال, مث يكرر املعلم اللعبة مرات أخرى.)هبجت 
لطالب أن يكتب كل واحد منهم ىف ورقة رقم )من : يطلب املعلم من احرب الثلج - 47

اىل ثالثة أو مخسة مثال(, مث يقوم كل طالب بطي الورقة على شكل )كرة ثلج صغرية(. وبعد ذلك يبدأ 1
الطالب بقذف بعضهم هبذه الكرات ملدة دقيقة أو اثنان.مث يلتقط كل طالب كرة منهم ويقف اجلميع ىف 

 (2512د أو يسمع آيات طبقا للرقم املكتوب بالورقة. )الشمرى دائرة, ويبدأ كل طالب بذكر فوائ
: حيضر املعلم صندوق صغري ويقدمه ألحد الطالب مث يطلب املعلم منه  توصيل األمانة -48

أن يقوم بتوصيل هذه األمانة ألحد زمالئه )دون زيادة أو نقصان( مث يقرأ املعلم بعض اآليات, أو بعض 
الطالب الرتكيز مع زميلهم هل وصلها كاملة أو ناقصة, مث  يوصل الطالب  املفاهيم,  ويطلب من باقى

 (2515الثاىن األمانة لزميل آخر خيتاره وهكذا. )مغرم 
: يقف الطالب ىف صف واحد أو ىف دائرة  مث يتم اختيار أحد الطالب الوصول للكنز - 49

وى أو املال( بشرط أنه سيمر ليقوم بالتحدى وهو الوصول للكنز )ميكن أن يكون الكنز بعض احلل
مبجموعة حتديات. مث يبدأ الطالب بالتحرك حىت يقف أمام أول زميل له )فيسأله سؤاال خاصا بالدرس 
أويذكر له كلمة ىف آية  مثال ويطلب منه أن يكمل اآلية (.فلو أجاب اجابة صحيحة ينتقل للمرحلة 

 (2515أحد الطالب للكنز. )مغرم التالية ولو أخطأ يدخل السائل مكانه, وهكذا حىت يصل 
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: يقف الطالب ىف صفوف  مثل صفوف اجلنود مع ) تشبيك الخطوة العسكرية -42
أيديهم( ويقوم طالب برتديد آية  أو ذكر فائدة وعندها يتحرك اجلميع لألمام أو اخللف.. وهكذا. 

 (2519)هبجت 
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 المبحث الثالث
 خرائط المفاهيم)الخرائط الذهنية(

 تطبيقاتها فى مجال تعليم القرآن \كيفية عملها \أهميتها \ مفهومها  
خرائط املفاهيم إحدى اسرتاتيجات التعلم النشط, لكن ألمهيتها الكبرية ىف تعليم القرآن فضل 

 الباحث ختصيصها وافرادها يف مبحث خاص... 
 مفهوم خرائط المفاهيم )الخرائط الذهنية(: 

تعلُّم املستند إىل الدماغ)سبق ااحلديث عنها باستفاضة من قبل (: تُعدنظرية ال2515يقول )بن راشد 
الباحث( من النظريات الرتبويـة احلديثـة التـي ظهرت يف اآلونة األخرية, واليت اهتمت بتنمية مهارات 
 التفكيـر املختلفـة لـدى املتعلمني, كما كان إلسرتاتيجيات التدريس املتناغمة مع مبادئها دوراا فـاعالا فـي
مجيع عناصر العملية التعلُّمية التعليمية كإسرتاتيجية اخلرائط الذهنية, واليت تـسعى إىل مساعدة املتعلِّم يف 
زيادة حتصيله الدراسي وزيـادة قدراتـه علـى اسـتدعاء املعلومات املخزنة يف بنيته املعرفية مستقبالا, ويف تنمية 

 .مهارات التفكري املختلفـة لديه
(: واستخدمت اخلرائط الذهنية منُذ فرتة يف التعلُّم والتعليم, وفـي تنميـة 2515راشد مث يضيف )بن 

مهـارات التفكري املختلفة كالتفكري اإلبداعي والبصري, وحلِّ املشكالت لـدى العديـد مـن املربيني, 
امل النفس الربيطاين واملهندسني, والعلماء, واملتعلِّمني. إال إن فكرة اخلرائط الذهنية قد طُورت من قبل ع

وامللقب بسيد العقول وأستاذ الـذاكرة, ومـصمم بـرامج اخلرائط الذهنية, كما Buzan Tony) )تـوين بوزان
أنه مؤسس مسابقات بطولة العامل للذاكرة اليت أصـبحت اآلن حدثاا حيظى مبكانٍة كبريٍة يف جدول 

 2005)األحداث الثقافية والرياضية العاملية )الغوثاين,.
( تعريف اخلريطة الذهنية نقال عن توىن بوزان فيقول:  واخلارطة الذهنية  2515مث يوضح )بن راشد

هـي: "تقنيـة تصويرية قوية تُعرب عن التفكري املشع, ميكن تطبيقها )،Buzan Tony) كما يعرفها توين بـوزان
الشفرات واألبعاد إلضفاء على كل جانب من جوانـب احلياة, وميكن دعمها باستخدام األلوان والصور و 

املزيـد من التشويق واجلمال والفردية؛ مما حيفِّز اإلبداع والذاكرة وخاصة عمليـة تـذكُّر املعلومات" )بوزان 
 .75-2557,69وبوزان, 
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 Strategy Mapping) (  تعريف اسرتاتيجية اخلرائط الذهنيـة2515ويضيف  )بن راشد

Mind:(ة اخلرائط الذهنية بأهنا: "إسرتاتيجية تدريس يـستخدمها املعلِّم لتقدمي إسرتاتيجي) 2559تُعـرف )وقـاد
املعلومات للطالب بشكٍل مرتَّب ومنظَّم, وبالتايل ُتساعده يف تنظيم بنائه املعريف, ويف تدفُّق األفكار 
والفهم التفصيلي للمفاهيم من جهة, وكوسـيلة يستخدمها الطالب يف تلخيص املعلومات من جهة 

, بشكٍل منظَّم يف ورقة واحدة حبيث تتمركز الفكرة الرئيسية يف املنتـصف وتتفـرع منهـا األفكـار أخرى
 ."الفرعية مستخدمة األلوان والصور والرموز

ويضيف الباحث: تقسيم اخلرائط الذهنية خلطوط وكلمات ال بأس به )عند استخدامها ىف جمال 
ز فيجب مراعاة احلكم الشرعى للتصوير )خاصة الغيبيات تعليم القرآن( , ولكن من ناحية الصور الرمو 

 وذوات األرواح(.
سبق ىف املبحث السابق بيان أمهية استخدام ثانيا: أهمية استخدام الخرائط الذهنية:

اسرتاتيجات التعلم النشط بصورة عامة وخرائط املفاهيم بصورة خاصة سواء ىف جمال التعليم عامة أو 
( على أمهية استخدامها 2519( )الناجى 2519ل الباحث كالم كل من )الردادى تعليم القرآن خاصة. ونق
 ىف جمال تعليم القرآن.

( عدد من اخلطوات لعمل اخلرائط 2515يذكر )بوزان ثالثا: كيفية عمل الخرائط الذهنية: 
” انطالق لـ  حندد مركز الورقة كـ مركز - مث استخراج املفاهيم األساسية -الذهنية:  أوال حتديد املوضوع

نقوم بوضع تفرعات  مث  -, مث نرسم دائرة أو مربعاا ونكتب بداخلها اسم اخلريطة ”اخلريطة الذهنية 
كنك أن جتعل مث مي -رئيسية تنطلق من املركز لتمثل األفكار األساسية وحندد لكل فرع كلمة مفتاحية 

لكلمات املفتاحية )سبق التنبيه أن وأخريا استخدم الصور والرموز وا -للفروع الرئيسية  فروع ثانوي
 .الباحث ال ينصح باستخدام الصور ىف خرائط القرآن  مراعاة للحكم الشرعى للتصوير(

 :رابعا: بعض أفكار الستخدام الخرائط الذهنية فى تعليم القرآن
 التعريف بالقرآن )تعريفه / أجزائه /  سوره/  نزل على من / نزل ىف شهر.....  وهكذا ( (1
 ف بسورة )امسائها / أياهتا/  مكية /.....  وهكذا (التعري (2
 التعريف بشخصية )إمسها / أصلها /  بلدها.....  وهكذا ( (3
 سور جزء معني )جزء تبارك: امللك/ القلم......وهكذا( (4
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 تقسيم سورة آليات  )اإلخالص: قل هو اهلل أحد /  اهلل الصمد/ .......وهكذا( (5
 وصف النار هكذا( 11: 6وصف اجلنة / من  5ا:   تقسيم سورة ملوضوعات )مثال من آية (6
 األيات املتشاهبة ىف سورة واحدة )قال يا قوم( (7
 األيات املتشاهبة ىف سور متعددة  )أفلم يسروا ىف األرض( (8
 القصص الواردة ىف سورة واحدة  )إبراهيم/  موسى /  نوح...هكذا( (9
دت ىف سور طه /  القصص الواردة ىف سور متعددة لشخصية واحدة. )قصة موسى ور  (15

 القصص..هكذا(
 آية  وفوائدها  )مثال: رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه( (11
 معىن معني وآيات تدور حوله  )كالم عن التقوى مثال( (12
 مفاتح السور: )احلمد/ الثناءعلى اهلل /  حروف مقطعة / .....وهكذا( (13
مدنية مثل: الرمحن/  احلديد/  السور املكية واملدنية: )مكية مثل: ق/ الطور/  النجم...وهكذا( ) (14

 اجملادلة.... وهكذا 
 أحكام التجويد: )أنواعها /  الواردة ىف آية  مثال/    أمثلة كلمات هبا احلكم....وهكذا( (15
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 المبحث الرابع
 أنواع األنشطة األساسية أثناء اللقاء التعلمى

 مهمة( -كشف-إكساب -ربط وتلخيص-تنشيطى-ختامى-)افتتاحى
 أفكار تطبيقية\الهدف منها\تها أهمي\تعريفها

من املهم جدا أن خيطط املعلم ليومه, مباذا سيفتتح؟ ومباذا سيختم ؟ وماهى أنشطة التعلم ؟ 
 التسلسل واالنسيابية أثناء تجربة المعايشة واألنشطة التنشيطة ؟ وهكذا, ومن املهم أيضا مراعة

Sequencing إطاروالذى يعتربجمال هام من جماالت (FIRST-ADLX) ويتكون من ثالث مبادىء :
ربط وتلخيص( وتعنىأنه من خالل التنظيم والتسلسل, ينصب  \تكرار بال ملل \)التنظيم والتسلسل

التسلسل ليس جمرد مسألة تسلسل جمموعة من األنشطة  .على التجربة الكاملة للرحلة نفسهاSتركيز اجملال
مشاركة املشاركني طوال الوقت على طول الرحلة  التعليمية على مدار اليوم, بل هو أكثر للحفاظ على

 ( بتصرف2518هبجت   . )لرتك تأثري أعمق وأكثر استدامة
( سبعة أنشطة أساسية جيب أن خيطط 2518ومن أجل حنقيق التسلسل واإلنسيابية يذكر )هبجت 
 أفكار ( لكل نشاط: 15هلا املعلم جيدا قبل اللقاء التعلمى, وقد القرتح الباحث هلا )

: تعريفه: يقوم املعلم بافتتاح اللقاء التعلمى بنشاط افتتاحى يعمل مفهوم النشاط اإلفتتاحى -4
 على زيادة جاهزية املتعلمني للقاء.

أمهيته: يقوم بعمل هتيئة نفسية وعلمية للمتعلمني ويكفى أن اهلل سبحانه وتعاىل بدأ كتابه 
ه بدعاء اإلستفتاح.وكان لدى السلف ما يسمى بالفاحتة, وكان النىب صلى اهلل عليه وسلم يبدأ خطب

)براعة االستهالل( وحديثا مت عمل دراسة على آالف املتعلمني على مستوى العامل وجدوا أهنم حيكمون 
 دقائق(. 4على املعلم بعد أول )

زيادة التعارف بني املتعلمني ببعض  -أهدافه: تنشيط املتعلمني لبدآية  عملية تعلم جديدة.
التأكد من  - هتيئة لليوم. -لفت اإلنتباه للمادة أو املفاهيم اجلديدة. -زيادة اإلندماج. - وباملعلم.

مراجعة ما مت تعلمه سابقا والتدرب عليه.  - التقومي املستمر. - وصول احلد األدىن مما مت تعلمه سابقا.
 ( بتصرف2518هبجت   )
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 - إحصائيات صادمة - سة حالةدرا - موقف للمعلم أو ألحد املتعلمني - قصة-أمثلة:لعبة
 فيديو مؤثر. - سالم حار  - مراجعة نشطة - نشاط تنشيطى - نشاط فىن
 تعريفه:يقوم املعلم خبتام اللقاء التعلمى بنشاط ختامى.مفهوم النشاط الختامى: - 4

أمهيته: يعمل على جتميع )مللمة( فوائد اللقاء وتنظيمها داخل عقله وما هو املطلوب منه بعد 
 لقاء, وترك انطباع إجياىب لدى املتعلمني مما حيفزهم للحضور مرة أخرى )الحظ املعوذتني(.ال

مشاركة اإلستفادة بني  - تقومي نسبة استيعاب املتعلمني - أهدافه:مراجعة وتلخيص احملتوى
 ( بتصرف2518هبجت   التعبري عن املشاعر.) - املتعلمني

اختاذ قرارت جديدة  - )قبل/ أثناء/ ختام( اللقاء. ورشة خواطر - لعبة -أمثلة: مراجعة نشطة 
رسم اخلط  - لمة الفوائد خبريطة ذهنيةمل - من قبل املتعلمني )سأبدأ ىف /  سأتوقف عن /  سأستمر ىف(

حدث مجاعى إجياىب يقوم به املتعلمون )نصيحة /  رسالة  -قصة مؤثرة - نشاط فىن - الزمىن للقاء
تلخيص اللقاء بطريقة إبداعية )رسالة لصديق مثال /  نشيد /  -هكذا(شكر/  وصف الزمالء اجيابيا 

 شعر هكذا(
تعريفه: وهو أى نشاط تعلمى يقوم به املعلم ويشارك معه :(اإلكسابالتعليم) مفهوم نشاط -3
 الطالب. 

 أمهيته: هو الغاية  واألنشطة األساسية املبىن عليها عملية التعلم وحتقيق أهداف التعلم .
إكساب أو  - إكساب أو تنمية أهداف مهارية - : إكساب أو تنمية أهداف معرفية أهدافه

 ( بتصرف2518هبجت   تنمية أهداف وجدانية. )
فيديو  - عرض مصغر. - تقنيات تدبر. - اسرتاتيجيات تعلم نشط. - أمثلة: طرق ترديد.

 عسكرات.م - زيارات ميدانية. - قصص. - ألعاب تعلمية. - دراسة حالة. - تعليمي.
تعريفه:هو إجراء )يرافق(عملية التعلم بقصد التحقق من مفهوم نشاط التقويم )الكشف(: -1

الوصول ملخرجات التعلم, وتوفري تغذية راجعة للمتعلم مبا يكفل تصويب مسريته التعلمية.ويتم ذلك من 
 مثل: )قبلى/ بعدى/ خالل تقييم مث تقومي )تقييم مستمر من أجل التطوير(. ويوجد أنواع كثرية للتقومي
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تكويىن/ ختامى/  ذاتى/ أقران/ معلم(.وأيضا من املهم اإلنتباه لبعض األخطاء الىت يقوم هبا املعلمون من 
 مثل:

اختيار وسائل تقييم ضعيفة. اختيار وسائل تقييم تقيس املعارف فقط.اختيار وسائل تقييم ال 
 ط )ال يتبعه تقومي(.تراعى الفروق الفردية.االهتمام بالتقييم النهائى فق

أمهيته: وظيفة املعلم األساسية مساعدة املتعلم على ربط املعلومات واخلربات السابقة باجلديدة 
وأيضا ربطها بواقع املتعلم وكيفية انعكاسها على حياته, فاملعلم )ميسر /  موجه /  مستشار( وليس فقط 

يضا ما مييز الفرق بني من لديه معلومات ومن مصدرا للمعلومة.وهذا ما مييز املعلم عن جوجل مثال.. وأ
 لديه علم.  

تقييم قناعات  - تقييم مهارات سابقة أو جديدة  - أهدافه: تقييم معارف سابقة أو جديدة 
 ( بتصرف2518هبجت   سابقة أو جديدة. )

جتارب  - جتارب أداء  - املالحظة-اختبارت قصرية حتريرية - أمثلة: اختبارات قصرية شفوية
 دراسة حالة. - حبث علمى - تلخيص-حل مشكالت - مشروعات-لميةع

تعريفه:هو نشاط يقوم به املعلم لربط مفهوم نشاط الربط والتلخيص )المراجعة النشطة(: -5
 املفاهيم اجلديدة بالسابقة وتلخيصها على أن يكون هذا الربط نشط )سحب وليس دفع(.

لومات هو مثل الفرق بني اجلدار ورصات الطوب, أمهيته: الفرق بني من لديه علم ومن لديه مع
فاجلدار متماسك وقوى أما رصات الطوب فيمكن سقوطها بسهولة, وما الذى مييز اجلدار هو املادة 
الالصقة الىت تربط الطوب بعضه ببعض.كذلك جيب على املعلم كل فرتة أن يربط املعلومات واملفاهيم 

 ام( اللقاء على حسب رؤية املعلم.بعضها ببعض, ويتم ذلك )أول/ أثناء/ خت
 ( بتصرف2518هبجت   ملفاهيم جديدة. )  -يئة هت أهدافه: تلخيص مفاهيم سابقة

تلخيص  - كتابة ملخصات ورقية - عاصفة الفوائد - اخلط الزمىن للقاء - أمثلة: خرائط ذهنية
 أسئلة حتريرية من املعلم - علمأسئلة شفوية من امل - جتميع فوائد من الزمالء - فقرة فنية - على السبورة

 التفكري ىف أسئلة من قبل املتعلم. -
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تعريفه:يقوم املعلم بتحديد مهمة أو أكثر لكل لقاء ويطلب من مفهوم نشاط المهمة: -6
 املتعلم أن يقوم هبا )خارج قاعة التدريب(.
املتعلم خارج قاعة تعمل على زيادة تفاعل واندماج املعلم و  - أمهيته: تفعل دور املعلم الرتبوى.

تقوى عضلة املهارة   - تساعد املتعلم على تطبيق )متدرج( للمهارات الىت مت التدرب عليها.  - التعلم.
 تعترب هتيئة ملشروع التخرج )إن وجد(. -املطلوب تعلمها.

 - حتويل التعلم لواقع. - ربط ما مت تعلمه ببيئة املتعلم. - أهدافه: تطبيق وربط ملا مت تعلمه.
 التعاون بني املتدربني وتبادل اخلربات. - حتفيز لإلجناز. - تقومي مستمر. - مراجعة نشطة ملا مت تعلمه.

جتربة معايشة خارج اللقاء  - تدريب على اإللتزام. - ذهن حاضر ومتواصل طوال فرتة الربنامج. -
 ( بتصرف2518هبجت   التعلمى. )

أداء بعض  - / تنظيم مناسبات وهكذا(أمثلة:مهام مجاعية )زيارة مرضى / مجع صدقات
 االلتزام بعادة إجيابية )تدبرقرآن / قراءة/ رياضة وهكذا( - العبادات )صالة/  بر والدين/  صدقة /  ذكر(

تطبيق بعض  - حلول ملشكلة ما. - جتميع أفكار إبداعية. - اإلقالع عن بعض العادات السلبية. -
 حبث علمى عن موضوع ما.  - لخيص أو إعادة صياغة.ت - مالحظة وتدوين أفكار. - املهارات.
تعريفه:هو نشاط يقوم به املعلم أثناء اللقاء هبدف تغيري حالة مفهوم النشاط التنشيطى: - 7

املتعلم وتنشيطه لريفع من مستوى الطاقة واالندماج لديه مث يستكمل مسار التعلم مرة أخرى.وال يشرتط 
 ضوع وغالبا تكون مدته قصرية.أن يكون فيه حركة أو مرتبط باملو 

أمهيته: ىف احلقيقة ىف حالة عدم وجود قدر مناسب من انتباه املتعلم واندماجه داخل قاعة التعلم, 
فكأننا نسكب العلم على األرض بدون أدىن فائدة.وعلى هذا فيجب على املعلم أن يقوم بأحد األنشطة 

 دماج املتعلم مرة أخرى.التنشيطية كل فرتة من أجل زيادة مستوى الطاقة وان
حب  -حدث اجتماعى. - السعادة وعدم امللل. - االندماج. - أهداف: زيادة اإلنتباه.

 ( بتصرف2518هبجت   التعلم. )
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القيام واجللوس مخس مرات ىف  - تبديل املقاعد ىف مخس ثواىن.:أنشطة تنشيطية حركيةأمثلة:
التحية  - ملس جدران القاعة األربعة ىف عشر ثواىن. - اجلرى باملكان ملدة ثالثون ثانية. - مخس ثواىن.

 )التصفيقة( السباعية.
 - : جلنة اجلرد )كتابة أكرب قدر من حمتويات القاعة ىف دقيقة واحدة(أنشطة تنشيطية عقلية

ذكر أكربعدد من  - التفكري ىف مسألة حسابية )ثلثي ثالث أرباع اخلمسة( ونغري الرقم كل مرة.
 - ذكر مخس تفاصيل من مالبس زميله غيبا. - كلمة )القسطنطينية( مثال.   الكلمات من حروف

 حيوان أو طعام أو أشياء تبدأ حبرف كذا.
لعبة  -وحش الدغدغة.  -كتابة اإلسم باملقلوب مث التعريف به. أنشطة تنشيطية وجدانية:

لعبة )حجر  -امك(. مشبك األصابع )امسك يد زميلك اليمىن بيدك اليمىن وحاول أن متسك اهبامه باهب
 املرايا )قلد زميلك كأنك مرايا( -/ ورقة /  مقص(. 

 مت الكالم عن حمور التعلم النشط )التفاعلى(,  وننتقل إىل حمور تدبر القرآن  
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 المحور السادس
 مهارات استخدام تدبر القرآن

التدبر \حقوق القرأن\يما( أهمية ممارسة معلم القرآن للتدبر )تطبيقا وتعل \مفهوم تدبر القرآن 
 تقنيات التدبر \والحفظ

وبعد أن أمت الباحث الكالم عن الطرق حمور التعلم النشط )التفاعلى( والىت تساعد معلم القرآن 
على اإلرتقاء من درجة )حُمفظ( إىل درجة )ُمعلم(.ننتقل  إىل حمور التدبر والىت تساعد معلم القرآن على 

 إىل درجة )ُمرب(. اإلرتقاء من درجة )ُمعلم(
 المبحث األول: مفهوم تدبر القرآن

 مفهوم تدبر القرآن:
ه( عن معىن التدبر بصورة عامة فيقول: قال امليداين: "التدبر هو: التفكر الشامل  1428حيدثنا )الالحم 

القرآن  الواصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة "ومعىن تدبر القرآن: هو التفكر والتأمل يف آيات
 من أجل فهمه, وإدراك معانيه, وحكمه, واملراد منه.

ه(  أنه قد يطلق التدبر على العمل ألنه مثرته, وللتالزم القوي بينهما   1428مث يضيف )الالحم 
كما يف قول علي بن أيب طالب: "يا محلة القرآن أو يا محلة العلم ؛ اعملوا به فإمنا العامل من عمل مبا 

ن بن علي: " اقرأ القرآن ما هناك فإذا مل ينهك فليست بقراءة", وقول احلسن البصري: علم", وقول احلس
" وما تدبر آياته إال باتباعه", وقول أيب الدرداء: " إمنا مجع القرآن من مسع له وأطاع" وكما يذكره كثري 

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)من املفسرين عند تفسري قول اهلل تعاىل:

 [26]ص:
(: التدبر لغة:دبر: الــدال والباء والراء. أصل هذا البــاب أن جله ىف قياس 2518لدليقان ويعرفه )ا

تدبرىف األمر: تأمله وتفكر «هـ)1429وعرفــه( عمر,  (.1399:324ابن فارس, ».(واحد, وهو آخر الشيء
صوده, اليت بأنه النظر والتفكر ىف غايته ومق«.(ويعرفه ســرحان 72ص»(فيه على مهل ونظر ىف عاقبته

 .2513:17سرحان, ».(يرمي إليها, وعاقبة العمل به, واملخالف له
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(حيث قال:  تدبر  أيات القرآن الكرمي أى: 1437( نقال عن )الشنقيطى  2518ويعرفه )السهيمى 
 تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل هبا.

لتأمل يف معاين اآليات القرآنية, (  فيقولون: التدبر: هو ا2559ويعرفه كل من )الغيلى واملنصور  
وحتديق النظر فيها للوقوف على مقاصدها, بغية تعميق اإلميان بالقرآن الكرمي, والتأثر بتوجيهاته وهداياته 

 .والعمل هبا, لكي يغدو السلوك مصبوغاا بصبغة القرآن, وأثراا من آثار تدبره
 :مفهوم خاطئ لمعنى التدبر

ا يصرف كثريا من املسلمني عن تدبر القرآن, والتفكر فيه, وتذكر ما فيه ه(: إن مم 1428يقول )الالحم 
, وانصراف عن وهذا خطأ  يف مفهوم تدبر القرآن من املعاين العظيمة ؛ اعتقادهم صعوبة فهم القرآن,

الغاية اليت من أجلها أنزل , فالقرآن كتاب تربية وتعليم, وكتاب هداية وبصائر لكل الناس, كتاب هدى 
ں ں ڻ ڻ )ة وبشرى للمؤمنني, كتاٌب قد يسَّر اهلل تعاىل فهمه وتدبره,كما قال تعاىل:ورمح

 .[12]القمر:(   ڻ ڻ ۀ ۀ
ه(  بعض النقوالت الىت تدلل على كالمه مثل: قال ابن هبرية: " ومن  1428مث ينقل )الالحم 

التدبر, فيقول هذه خماطرة,  مكايد الشيطان تنفريه عباد اهلل من تدبر القرآن, لعلمه أن اهلدى واقع عند
(وقال 273-3حىت يقول اإلنسان أنا ال أتكلم يف القرآن تورعا ")ذيل طبقات احلنابلة البن رجب 

الشاطيب:" فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء, وأعجز البلغاء أن يأتوا مبثله, فذلك ال خيرجه 
للفهم فيه عن اهلل ما أمر به وهنى" اه)املوافقات عن كونه عربيا جاريا على أساليب كالم العرب, ميسرا 

3-855  ) 
وقال ابن القيم: " من قال: إن له تأوالا  ال نفهمه, وال نعلمه, وإمنا نتلوه متعبدين بألفاظه, ففي 

 (144قلبه منه حرج " اهـ )التبيان يف أقسام القرآن:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) ويقول الصنعاين: " فإن من قرع مسعه قوله تعاىل:

يفهم معناه دون أن يعرف أن )ما(: كلمة شرط, و)تقدموا(:  [21]المزَّمل:(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
جمزوم هبا ألنه شرطها, و)جتدوه(:جمزوم هبا ألنه جزاؤها, ومثلها كثري... فياليت شعري !  ما الذي َخصَّ 
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انيها... حىت جعلت كاملقصورات يف اخليام.. الكتاب والسنة باملنع عن معرفة معانيها, وفهم تراكيبها, ومب
 (36ومل يبق لنا إال ترديد ألفاظها وحروفها..."اهـ )إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ص 

ه(  إن الصحيح واحلق يف هذه املسألة: أن القرآن معظمه واضح, وبني  1428ويأكد )الالحم  
: "التفسري على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب وظاهر لكل الناس, كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما

من كالمها, وتفسري ال يعذر أحد جبهالته, وتفسري يعلمه العلماء, وتفسري ال يعلمه إال اهلل ")تفسري 
(, ومعظم القرآن من القسمني األولني. إن عدد آيات األحكام يف 115, مقدمة ابن تيمية 1/75الطربي 
 آية. 6236قرآن آية, وعدد آيات ال 555القرآن 

إن فهم الوعد والوعيد, والرتغيب والرتهيب, والعلم باهلل واليوم اآلخر ؛ ال يشرتط له فهم 
املصطلحات العلمية الدقيقة, من حنوية وبالغية وأصولية وفقهية.  فمعظم القرآن بنيٌِّ واضح ظاهر, يدرك 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ول اهلل تعاىل:معناه الصغري والكبري, والعامل واألمي, فحينما مسع األعرايب ق

قال: من ذا الذي أغضب اجلليل حىت أقسم. وحينما أخطأ إمام يف   [23]الذاريات:(   ڭ ڭ ۇ ۇ
قرأها:   [29]النحل:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)قراءة آية النحل 

وفقهه  من حتتهم, صوب له خطأه امرأة عجوز ال تقرأ وال تكتب , إن القرآن بنيٌِّ واضح ظاهر, وفهمه
وتدبره ليس صعبا  حبيث نغلق عقولنا, ونعلق فهمه كله بالرجوع إىل كتب التفسري,  فنعمم حكم األقل 

 ه(   1428على الكل فهذا مفهوم خاطئ وهو نوع من التسويف يف تدبر القرآن وفهمه. )الالحم 
فاظه مدخل من إن إغالق عقولنا عن تدبر القرآن حبجة عدم معرفة تفسريه, واالكتفاء بقراءة أل

مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن االهتداء به. وإذا سلمنا هبذه احلجة فإن العقل واملنطق واحلزم 
واحلكمة أنك إذا أشكل عليك معىن آية أن تبادر وتسارع للبحث عن معناها واملراد هبا ال أن تغلق 

 ه(   1428عقلك فتقرأ دون تدبر أو ترتك القراءة. )الالحم 
 ق بين التدبر والتفسير:الفر 

مما الحظه الباحث أن من أهم أسباب اعتقاد الكثري صعوبة تدبر القرآن هو أهنم خيلطون بني مفهوم 
( أهم الفروق بني التدبر والتفسري ىف 2511التدبر وتفسري القرآن, لذا فقد بني لنا )عبد احلميد بتصرف

 اجلدول املرفق:
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 التدبر التفسري
 بحث عما نعاىنن نبحث عن املعاىن

 ملكة نفسية ملكة علمية
 غايته االنتفاع غايته البحث عن مراد اهلل

 حيتاج فقط للعربية حيتاج علوم كثرية
 لكل أحد للعلماء فقط

 عالمات تدبر القرآن:
جبالء من  ه(: أن اهلل تعاىل قد ذكر يف كتابه الكرمي عالمات وصفات تصف حقيقة تدبر القرآن وتوضحه 1428يذكر )الالحم 

 ذلك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) -1

 [23]المائدة:(   ٹ

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) -2

 [2]األنفال:
(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) -3

 [.124]التوب::
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ) -4

 [112]اإلسراء:(   ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ 

 [52]مريم:(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿  -5

 [.23]الفرقان:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) -6

 [.53]القصص:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) -7

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) -8

َمر:(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  [23]الزُّ
اجتماع القلب والفكر حني القراءة, ودليله التوقف تعجبا  -1:فتحصل من اآليات السابقة سبع عالمات هي

 -5زيادة اإلميان, ودليله التكرار العفوي لآليات.-4زيادة خلشوع.-3البكاء من خشية اهلل. -2وتعظيما.



 

22 

 

السجود تعظيما هلل عز -7لسكينة.القشعريرة خوفا من اهلل تعاىل مث غلبة الرجاء وا-6الفرح واالستبشار.
 وجل.

فمن وجد واحدة من هذه الصفات, أو أكثر فقد وصل إىل حالة التدبر والتفكـــر, أما من مل 
 حيصل أياا من هذه العالمات فهو حمروم من تدبر القرآن, ومل يصل بعد إىل شيء من كنوزه وذخائره

خلليق أال يكون أويت علما ألن اهلل نعت  قال إبراهيم التيمي: "من أويت من العلم ما ال يبكيه
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ )العلماء فقال:

" )تفسري  [112]اإلسراء:(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
(وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت: كان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 149\15القرطىب

 ( 149\15كما نعتهم اهلل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم")تفسري القرطىبإذا قرئ عليهم القرآن  
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 المبحث الثانى
 أهمية تدريب معلم القرآن على ممارسة التدبر)تطبيقا وتعليما(:

 أوال أهمية تدبر القرآن بصورة عامة:
وأجلها, فإذا كان تدبر معاين القرآن وفهمها من أعظم العبادات ( على أن:2559ينبه )الغيلى واملنصور 

قال القرطيب: "إن .العمل هو لب التعامل مع القرآن فإن الفهم هو مفتاحه, ومفتاح الفهم هو التدبر
القرآن حوى مجيع العلوم, فمن قرأه قراءة تدبر وفهم, وعمل مبقتضاه فقد حصل الغاية القصوى اليت 

 .(66)التذكار يف أفضل األذكار: "ليس وراءها مرمى
 :مر بتدبر القرآن ىف أربعة مواضع, هىوقد ورد األ
 [22النساء:](   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)األول: 
 [92]المؤمنون:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)والثاين: 
 [26]ص:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)والثالث:
 [24]محمد:(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)والرابع: 

ة الفعل املضارع يف كل هذه املواضع, والتعبري باجلملة فاألمر بالتدبر يف هذه اآليات قد ورد بصيغ
 .الفعلية يدل على جتدد احلدث, وهذا يدل على أن التدبر واجب على األمة يف كل عصر, ومصر

كالم الشيخ السعدي: "إن يف تدبر كتاب اهلل مفتاحاا للعلوم (2559مث ذكر )الغيلى واملنصور 
منه مجيع العلوم, وبه يزداد اإلميان يف القلب, وترسخ شجرته. واملعارف, وبه يستنتج كل خري وتستخرج 

فإنه يعرف بالرب املعبود, وماله من صفات الكمال, وما ينزه عنه من مسات النقص, ويعرف الطريق 
املوصلة إليه, وصفة أهلها, وما هلم عند القدوم عليه. ويعرف العدو؛ الذي هو العدو على احلقيقة؛ 

 .العذاب؛ وصفة أهلها؛ وما هلم عند وجود أسباب العقاب والطريق املوصلة إىل
فيه ازداد علماا وعمالا وبصرية, ولذلك أمر اهلل بذلك, وحث  -تدبراا  -وكلما ازداد العبد تأمالا 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )عليه, وأخرب أنه هو املقصود بإنزال القرآن, كما قال تعاىل: 

 [.24]محمد:(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳک )وقال: .[22]النساء:(   ڎ ڎ ڈ ڈ
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وبالتدبر يصل العبد إىل درجة اليقني, والعلم بأنه كالم اهلل؛ ألنه يراه يصدق بعُضه بعضاا, ويوافق 
بعضه بعضاا. فرتى احلكم والقصة واألخبار, تعاد يف القرآن, يف عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة, ال 

تيسري ) , وأنه من عند من أحاط علمه جبميع األمورينقض بعضها بعضاا. فبذلك يعلم كمال القرآن
 .(. بتصرف يسري195/  1الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: 

ڄ ڄ )كالم الشيخ السعدي: عند تفسريه لقول اهلل تعاىل: (2559وأكمل )الغيلى واملنصور 

هذه احلكمة من إنزاله, ليتدبر الناس آياته,  [26]ص:(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
تخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها, وحكمها. فإنه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه, وإعادة الفكر فيها مرة بعد فيس

مرة تدرك بركته وخريه. وهذا يدل على احلث على تدبر القرآن وأنه من أفضل األعمال وأن القراءة 
 .(712/  1املصدر نفسه: ) داملشتملة على التدبر أفضل من سرعة التالوة اليت ال حيصل هبا هذا املقصو 

( إىل أمهية العناية بتدبر القرآن فيقول: فالواجب علي كل مسلم أال 2513و يأكد )احلميضى 
يكتفي حبفظ آياته وتالوهتا فحسب بل البد أن جيمع مع ذلك الفهم والتدبر والعمل حسب االستطاعة 

ان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات وهكذا كان سلف األمة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان حيث ك
( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه 1/83,74مل جياوزها حىت يعرف معانيها ويعمل هبا)أخرجه ابن جرير )

 وصححه(.
( حيث قالوا: فإن من املقاصد اليت أُنزل 2559وأكد على كالمه كال من )الغيلى واملنصور 

ڄ ڄ )رئ إىل التذكر والتأثر والعمل, قال تعاىل: القرآن لتحقيقها أن يُقرأ بتدبر وفهم يوصل القا

وتدبر القرآن أمر يف مقدور كل من كان أهالا .[26]ص:(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
للتلقي,..., ولعل من أسرار ذلك أن القرآن سهل التناول ميسر اإلدراك, فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر, فيه 

لطبع, ال تنفد عجائبه, وال خيلق على كثرة الرد, جاذبية الصدق والبساطة, وموافقة الفطرة, واستجاشة ا
 .وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد, وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنساا 

(: وقد أكد سبحانه وتعاىل على ضرورة فهم معاين آياته 2559ويضيف )الغيلى واملنصور 
احلسن  , قال[26]ص:(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)وتدبرها, فقال تعاىل: 

البصري: )واهلل ما تدبره حبفظ حروفه وإضاعة حدوده, حىت إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله, ما يُرى 



 

21 

 

فال ينتفع بآيات القرآن حق االنتفاع إال من تدبر معانيه وفهم آياته, مث تذكر .له القرآن يف خلق وال عمل
وة فحسب, وإمنا يشمل إىل جانب ذلك وتأثر وعمل مبا فيه؛ ألنه مل ينزل جملرد احلفظ وإتقان التال

 .والتدبر, والعمل  الفهم
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ):( أمهية تدبر القرآن بذكره:  قوله تعاىل2518يوضح )عبد احلميد 

( احلمد هلل هو الثناء عليه بصفاته, اليت 69وأردفه بتفسري )السعدى ص [1]الكهف:(ۉ ۉ ې ې ې ې
لباطنة, الدينية والدنيوية, وأجل نعمه على اإلطالق, إنزاله هي كلها صفات كمال, وبنعمه الظاهرة وا

الكتاب العظيم على عبده ورسوله, حممد صلى اهلل عليه وسلم فحمد نفسه, ويف ضمنه إرشاد العباد 
 ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم, وإنزال الكتاب عليهم.

(: وملا كان 246\15نوير (: تفسري )بن عاشور ىف التحرير والت2518مث أضاف )عبد احلميد 
إنزال القرآن على النيبء صلى اهلل عليه وسلم أجزل نعماء اهلل تعاىل على عباده املؤمنني ؛ ألنه سبب 
جناهتم يف حياهتم األبدية, وسبب فوزهم يف احلياة العاجلة بطيب احلياة وانتظام األحوال, والسيادة على 

م بأن جعله واسطة ذلك ومبلغه ومبينه ؛ ألجل ذلك الناس, ونعمة على النيبء صلى اهلل عليه وسل
  استحق اهلل تعاىل أكمل احلمد إخبارا وإنشاء.

على ما سبق بقوله: مث إنه كلما عظمت النعمة عظمت احلقوق  (2518وعلق )عبد احلميد 
وات الواجبة هلا, ولذا كانت احلقوق الواجبة بارسال الرسل بالكتب  أعظم احلقوق,إذ كان إرساهلم )صل

 اهلل وسالمه عليهم( أعظم النعم.
ُهَو {: فبعد ذكره لقوله تعاىل:أركان اإلرسالإىل لطيفة مجيلة وهى: (2518)عبد احلميد و أشار 

. }أَْرَسَل  ُهَو الَِّذي{املرسلإىل: أركان اإلرسال. قسم 9الصف }احلَْقِّ  أَْرَسَل َرُسولَُه بِاهْلَُدٰى َوِدينِ  الَِّذي
ولكل ركن من .}احلَْقِّ  أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدٰى َوِدينِ  ُهَو الَِّذي {الرسالة.}أَْرَسَل َرُسوَلُه   ِذيُهَو الَّ  {الرسول

 .أركان اإلرسال حقه الواجب له بالشرع والعقل والفطرة

 الدليل الحق أركان اإلرسال
رسل

ُ
 [59]الذاريات:(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) العبادة  )لِيَـْعُبُدوِن(  امل

(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) الطاعة )لُِيطَاَع( الرسول
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 [94]النساء:
بَـُّروا( الرسالة ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) التدبر )لَِّيدَّ

 [26]ص:(   چ
لِيَـْعُبُدوِن( )بعض اإلشارات القرآنية هلذه األيات ومنها: أن كال من  (2518)عبد احلميد وبني 

سبوقا بلالم املسماه عند النحاة )الم التعليل( فما بعدهذه الالم علة ملا ورد ىف أيته م )لُِيطَاَع()لَِّيدَّبَـُّروا(
بَـُّروا(قبلها. ومن اإلشارات القرأنية أيضا أن كل حق من هذه احلقوق  ورد مرة  )لِيَـْعُبُدوِن()لُِيطَاَع()لَِّيدَّ

حاهبا هبا, فال واحدة ىف القرآن الكرمي. وهذه إشارة قرآنية معناها أن هذه احلقوق ينبغى توحيد أص
تصرف لغريهم.فال يعبد إال اهلل, وال يطاع من غري دليل )إذ أمره دليل( إال رسول اهلل. وال يتدبر التدبر 

 الكامل إال القرآن.
 ثانيا أهمية تدريب معلم القرآن على ممارسة التدبر)تطبيقا وتعليما(:

األمة وخباصة يف عصورها ( على أمهية ذلك بقوهلم: ومع ضعف 2559ينبه )الغيلى واملنصور 
واقتصر االهتمام به على احلفظ وإتقان التالوة فقط, وترتب  املتأخرة احنسر هذا الفهم لغايات القرآن

وهذا فهم .والعمل بتوجيهاته اليت هبا تستقيم احلياةعلى ذلك ترك الفهم والتدبر املفضى إىل التذكر والتأثر 
رآن متوازناا؛ جيمع بني احلفظ والتالوة من وجهة وبني التدبر خاطئ ينبغي تداركه كي يصبح االهتمام بالق

 .ومن مث العمل من جهة أخرى
( على هذا املعىن بقوله: ومما يعني علي إكساب قارئ القرآن ملكة التدبر 2513وأكد )احلميضى 

لقني الطالب الذي ال يكتفي بتهلذه املهنة الشريفة  معلم القرآن الكرمي الكفء املتأهلوينميها يف نفسه: 
حروف القرآن وكلماته فحسب بل جيتهد يف لفت نظره إيل أسراره ومواعظه ومعانيه بأساليب 

 .حسبما يسمح به الوقت مع مراعاة حال الطالب وجملس التعليم وما ال يدرك كله ال يرتك جلهمتعددة
, وخباصة مع ( بقوله: إن دور املعلم أصبح أكثر أمهية من أي وقت مضى2518وتابعه )الدليقان 

التطور ىف وســائل التعليــم, وعلى الرغــم من ذلك ال يــزال معلمو الرتبية اإلســلمية يركــزون على تزويــد 
املتعلم بكم هائل من املعلومــات واحلقائق واملفاهيم املوضوعــة بني صفحات الكتاب املدرســي, كما لــو  

إلســالمية, دون االهتمــام الــكاىف باملهــارات التــي تؤهل املتعلميــن كان هو اهلدف الوحيد لتدريــس الرتبيــة ا
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للتوافــق مــع املعنــى األســمى لتدريس مــواد الرتبية اإلســالمية, وترتب على ذلك عدم شــعورهم بالقيم 
 .واملعنــى احلقيقي املراد حتقيقه من مواد الرتبية اإلسالمية وخاصة مادة القرآن الكرمي

(: وممــا دفع الباحث إلجراء هذه الدراســة, ما ذكر مــن نتائج وتوصيات ىف 2518ويتابع )الدليقان 
البحــوث العلمية واملؤمترات املتعلقــة مبوضوع تدبر القــرآن الكرمي, اليت تشــري على أن االهتمــام منصب 

وأنه البد من االهتمام مبوضوع التدبر وعدم على التالوة واحلفــظ دون تدبر وفهم ملعاىن القــرآن الكرمي 
 :(, فقد كان من نتائج دراسته2515إغفاله, ومن هذه النتائج ما ذكره)الفريح 

كثري من اجلهات اليت تعىن بتعليم القرآن الكرمي كان اهتمامها األول ىف حتفيــظ القرآن وتصحيح   
القــرآن الكريــم, إال اهنم أغفلــوا تنمية جانــب التالوة, وال شــك أن ذلــك جانب مهم من عملية تعليــم 

احلاجــة إىل إعادة  .-التدبر والعمــل بالقرآن الكرمي؛ ولذا فالبد من االهتمام جبانب التدبر وعدم إغفاله
 .22النظر ىف طرق تعليــم القرآن الكرمي, والرتكيز على جانب التدبر.(ص

حث من واقع عمله كمعلم ملــادة القرآن الكرمي أن (: وقــد الحظ البا2518وأضاف )الدليقان 
, وأن تدريــس هناك قصــورا وعــدم اهتمــام من معلمي هــذه املــادة ىف تنمية مهارات تدبــر القرآن الكريــم

دون اإلهتمام بالتدبر والتفكر ىف  منصبا علــى التلقني واحلفظ وضبط النطقمادة القــرآن الكريــم كان 
مستوى أداء معلمي -نــدرة ىف الدراســات التــي تبحــث ىف موضوع الدراســةكمــا أن هنالــك  .األيات

 .-الرتبية اإلسالمية ىف تنمية مهارات تدبر القرآن الكرمي 
وبناء على ما تقدم فقد تواترت توصيات الباحثون بإلهتمام بالتدبر وتدريب معلمى القرآن على 

 ممارسته  مثل دراسة كل من:
 :مبا يلي (2559)الغيلى واملنصور أوصت دراسة  الباحثان 

 .ضرورة أن تدخل املؤسسات القرآنية مقرراا لتدبر القرآن الكرمي يف براجمها وأنشطتها .1
عقد دورات مكثفة ملعلمي القرآن الكرمي وتدريبهم على ممارسة األنشطة التدريسية لكيفية تدبر القرآن  .2

 .املدرسية واجلامعيةالكرمي يف دروسهم املسجدية و 
إقامة ملتقي قرآين جلميع املؤسسات القرآنية ملناقشة األسباب اليت أدت إىل إمهال جانب التدبر,  .3

 .واخلروج مبعاجلات علمية تويل جانب التدبر اهتماماا يوازي االهتمام جبانب احلفظ واإلتقان
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مفردات ملقرر تدبر القرآن  أن تقوم املؤسسات القرآنية بتكليف جلنة من ذوي االختصاص بإعداد .4
 .الكرمي جلميع املستويات اليت تعين بتعليم القرآن الكرمي

على اجلامعات احلكومية توجيه طلبة الدراسات العليا يف الدراسات القرآنية إلجراء أحباث تعين  .5
 .بدراسة أساليب وأنشطة فهم القرآن وتدبره

 ( بالتاىل:2513كما أوصت دراسة )احلميضى 
 .من أهداف دروس وحلقات القرآن الكرمي تعليم التدبرأن يكون  .1
 .أال يشغل االهتمام بإمتام احلفظ وحتسني األداء عما هو أهم من ذلك وهو تدبر القرآن واالنتفاع به .2
ينبغي ملؤسسات تعليم القرآن الكرمي أن تؤهل معلميها بتعليمهم وسائل التدبر وكيفية تنميته يف نفوس  .3

 .ل مع كتب التفسري وعلوم القرآنالطالب ومعرفة التعام
 ببعض التوصيات مثل: (2518)الدليقان كما أوصت دراسة 

ضــرورة إيالء موضوع تدبر القرآن الكرمي االهتمام الكاىف ىف حصص القــرآن الكريــم للمرحلة  - 1
مجيع مهارات التدبر  الثانويــة, والتأكيد على املعلمني مبمارســته وتوجيه الطالب إىل التدبر من خاال تطبيق

 اليت اشــتملت عليها الدراسة, وعدم اإلكتفاء بالقراءة العادية فقط للقرآن الكرمي من غري تدبر وتفكر.
ضــرورة تدريــب معلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بشــكل خاص وبقية املراحل بشكل  - 2

من خالل برامج متخصصة بالتدبر والتفكر بآيات  عام على ممارسة مهارات التدبر للقرآن الكرمي, وذلك
 :(2518واقرتح )الدليقان اهلل 

تصميم برنامج تدرييب ملعلمي الرتبية اإلسالمية حول مهارات تدبر القرآن الكرمي, ودراسة أثر  - 1
  .هذا الربنامج على مستوى أداء مهارات التدبر عند املعلمني بعد التدريب

ت اســتخدام مهــارات التدبر للقــرآن الكرمي من وجهة نظر املعلمني دراســة أهــم معوقا - 2
أنفســهم, مع تقدمي أهم املقرتحات للتغلب عليها ونشر مهارات التدبر بني مجيع معلمي الرتبية 

   .اإلسالمية
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 المبحث الثالث
 ترتيبها\أهميتها\حقوق القرآن

مة وأمهية تدريب معلم القرآن على ممارسته بعد أن تناول الباحث أمهية تدبر القرآن بصورة عا
 )لَِّيدَّبَـُّروا((أن التدبر هو حق القرآن 2518)تطبيقا وتعليما( وعلمنا أيضا من خالل كالم )عبد احلميد 

 إمجاال . فيحسن أن نتناول هذا احلق تفصيال .
 : مفهوم حقوق القرآن
فهذه  تدبر القرآن له )ثالث روافد وغاية(: إذا كان حق القرآن أن يتدبر, ف(2518يقول )عبد احلميد 

ثالث مسنويات ىف مخس مفردات:املستوى األول:  روافد تدبر القرآن الىت متده. املستوى الثاىن:تدارس 
 القرآن وتدبره. املستوى الثالث:اإلستجابة والعمل. وهذه املستويات الثالث تتمثل ىف مفردات مخسة.

 -القراءة  -فد تدبر القرآن الثالثة فهى:)اإلستماع ( فأما روا2518ويضيف )عبد احلميد 
اإلستظهار أو احلفظ( .مث عملية التدبر نفسها وأما غايته فهى اإلستجابة والعمل.فيتحصل لدينا مخس 

احلفظ(. وهذه اخلمسة يدل عليها كلمة )تدبر القرآن(  \القراءة  \اإلستماع  \التدبر  \حقوق:)العمل
 وافده. وأيضا فالتدبر الذى ال يبىن عليه عمل ال يعترب تدبر أصال.فكني تتدبر القرآن دون ر 

( وأضاف حقوقا أخرى 2557(, )أبو بكر 1993يقول الباحث: وقد اجتهد البعض  مثل )بديوى 
الدعوة إليه /  االستشفاء به /  التحاكم إليه /  وهكذا( ولكن  \تعليمه لألخرين  \مثل: )اإلميان به 

 حتت حق )العمل(.يتضح أن كلها تدخل 
 ة القيام بحقوق القرآن:ضرور 

(:  ماذا لو اننا سألنا أى 2518ة القيام حبقوق القرآن: يسأل )عبد احلميد  بتصرفضرور قبل الكالم عن  
أحد من املسلمني األن, هل يأتى القرآن اآلن بثمرته املعهودة الىت كانت موجودة على عهد الصحابة 

 ال يأتى بثمرته املعهودة(.؟ستكون اإلجابة بال شك: ال )
(: وقد يظن البعض أن السبب هو قلة اجلهد املبذول, 2518يضيف )عبد احلميد  بتصرف

واحلقيقة الىت وصلنا إليها ليست كذلك.فاملسلمون ىف العصر احلديث يبذلون جهدا أكثر مما كان يبذله 
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ة واملسموعة /  مؤسسات الصحابة.فهل كان لدى الصحابة كل هذا الكم من )نسخ القرآن املقروء
 القرآن /  مسابقات القرآن /  معلمى القرآن وهكذا(؟ اإلجابة بالطبع ال. إذا أين املشكلة ؟

(: أننا حنتاج أوال  أن 2518ولإلجابة على هذا السؤال اهلام جدا خيربنا )عبد احلميد  بتصرف
قد تفهم ذلك.والصواب أن أمثر نقف مع كلمة )أمثر(, فهل معىن )أمثر( هى أتى بنتيجة ؟ بعض الناس 

أى أتى بثمرته املعهودة.مثال النخل إذا مل يلقح يأتى بشىء امسه )شيس( طعمه مر. ولكن مل يأتى 
بثمرته املعهودة )التمر(.فلما وجدنا األمر كذلك اهتممنا بالنظافة حتت النخل وعلقنا نور وزينة وقمنا 

)عدم التلقيح( فهل سيأتى النخل بثمرته املعهودة  بتوظيف من يراعيه.لكن مل ننتبه للسبب األساسى
)التمر(؟ اجلواب ال. ملاذا مل يثمر؟ بسبب قلة اجلهد املبذول؟ أم بسب بذل جهد أكرب من املطلوب 

 )لكن ىف االجتاه اخلاطىء(  .
 شرطى الحصول على ثمرة القرآن

املعهودة, ليس املطلوب ( أنه: من أجل أن يأتى القرآن بثمرته 2518ينبه )عبد احلميد  بتصرف
بذل جهد أكرب ولكن بذل اجلهد املوجود حاليا أو أقل منه لكن يف االجتاه الصحيح.ويتحقق ذلك 

 (القيام بها وفق ترتيبها الشرعى(, )القيام بحقوق القرآن الخمسة كاملةبالقيام بشرطني: )
 احلفظ( \القراءة  \اإلستماع  \التدبر  \)العملالقيام بحقوق القرآن الخمسة كاملة:  -4

يقول الباحث: عدم القيام حبق واحد مثل الطالب الذى دخل االمتحان وجنح ىف أربع مواد 
ولكنه أمهل مادة فرسب ىف هذه املادة,فهذا جيعله يعيد السنة. فكيف وحنن أمهلنا أغلب احلقوق ومل هنتم 

 التالوة(. \إال حبق واحد فقط أو اثنني )احلفظ 
 ترتيبها الشرعى. القيام بها وفق -4

حنن لدينا موارد حمدودة )وقت /  جهد /  مال( فيجب بذهلا حبكمة, األهم مث  يقول الباحث:
 املهم, وكذلك علينا أن نركز على الغايات وليس االقتصار على الوسائل.

 ترتيب حقوق القرآن: 
تيبها من حيث وهنا جيب التنبيه على أن هناك فرق بني ترتيب احلقوق من حيث )املرحلية وتر 

األمهية(.الفرق بني )ترتيب املرحلية( و)ترتيب األمهية( مثل شخص نزل للشارع ليذهب للمسجد ىف 
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ترتيب املرحلية )سيأتى الشارع مث املسجد( أما ترتيب األمهية )املسجد مث الشارع( وهذا األمر سبب خلط 
 لقراءة أهم من التدبر.شديد لدى املسلمني.فليس معىن أن القراءة تأتى قبل التدبر أن ا

 ترتيب حقوق القرآن من حيث المرحلية: - 4
قراءة < تدبر < عمل. الوجه . الوجه الثاىن:الوجه األول:استماع < تدبر < عمل 

 الثالث:استماع < حفظ < تدبر < عمل. الوجه الرابع:قراءة < حفظ < تدبر < عمل
 ترتيب حقوق القرآن من حيث األهمية: -4

( احلقوق اخلمسة فيقول: أهم حق على اإلطالق هو: 2518ميد  بتصرفيرتب )عبد احل
)العمل(... ألنه الغآية  من نزول القرآن وباقى احلقوق وسائل له وهذا أوالا.ثانيا قد وردت فيه آالف 

عدة  األدلة  واأليات )بطريقة مباشرة وغري مباشرة( مثال )الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت( وردت ىف
 مواضع من القرآن, فعشرات اآليات وردت فيها كلمة )العمل( بصورة مباشرة.

وأيضا باقى القرآن ورد فيه العمل بصورة غري مباشرة  )جزاء من عملوا وجزاء من مل يعملوا( أو 
)قصص من عملوا وقصص من مل يعملوا( او )تفاصيل العمل نفسه( نقل عن بن القيم أن: "أهل القرآن 

ملون به احلافظون حلدوده ولو مل حيفظوه عن ظهر قلب, أما من حفظه ومل يعمل به فليس من هم العا
 (327\1أهله ولو أقامه اقامة السهم ")زاد املعاد )
ووردت ىف حقه  -(: أن ثاىن حق ىف األمهية هو )التدبر( 2518مث يضيف )عبد احلميد  بتصرف

ڇ ڇ ڇ چ چ چ )[26]ص:(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ):أربع آيات

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)[22]النساء:(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

.وسبق القول أن  احلقوق [92]المؤمنون:(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)/  [24]محمد:
 اخلمسة جيمعها )التدبر( فاالستماع واحلفظ والقراءة )روافد للتدبر( والعمل هو الغاية من التدبر.

الثالث ىف األمهية هو: )االستماع( وورد فيه آية   ( أن: احلق2518ويذكر )عبد احلميد  بتصرف
وأيضا هو األصل ىف  [214]األعراف:(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)واحدة 

تلقى القرآن ونقل الينا من خالله,فال جتد أبدا أى شيخ ىف أسانيد القرآن )أبكم( ولكن ممكن جتد الكثري 
 )عميان(.
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ىف األمهية هو: )القراءة( وورد فيه عدة آيات  ( أن: احلق الرابع2518ويبني )عبد احلميد  بتصرف
 وإن كان أكثرها  ىف باب )القراءة التدبرية(
( باحلق اخلامس ىف األمهية وهو:  )احلفظ( ومل يرد ىف الشرع 2518مث خيتم )عبد احلميد  بتصرف

ظ املؤدى أى دليل ىف فضل )احلفظ اجملرد( وكل ما يستدل به من أدلة ىف فضل احلفظ املقصود به )احلف
 للتدبر والعمل( وليس )احلفظ اجملرد(.

وبناء عليه فينبغى على كل مسلم بصورة عامة وعلى معلم القرآن بصورة خاصة: القيام حبقوق 
القرآن كاملة ووفق ترتيبها الشرعى. وأن يطبقها معلم القرآن أوال على نفسه مث يعلمها ويطبقها على 

 املتعلمني.
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 المبحث الرابع
 بين التدبر والحفظ الموازنة

: قد يظن البعض مما سبق ذكره أن احلفظ ليس مهما. وحنن نقول بل حفظ القرآن الغاية من
)احلفظ مهم وليس أهم( احلفظ مهم  لكنه ليس أهم من باقى احلقوق,و تكمن أمهية احلفظ ىف املثال 

 التاىل:
يقول: لو أن اثنان على ه بتصرف(  مثاال على أمهية حفظ القرآن ف 1428يضرب لنا )الالحم 

سفر األول معه زاد عبارة عن )دقيق( والثاىن معه )متر( اذا جاع كل منهما فماذا سيفعلون ؟مما الشك 
فيه أن صاحب التمر سيأكل مباشرة, أما صاحب الدقيق فلن يأكل اال أذا قام بالعجن والتخمري  مث 

 اخلبز وسيقابله مشقة كبرية.
قرآن وغريه )ىف رحلتهم اىل الدار اآلخرة(.فحافظ القرآن متاح له أن وهذا هو الفرق بني حافظ ال

 يتدبر ىف كل وقت وعلى كل حال, على العكس من غريه الذى حيتاج ملصحف وإضاءة وكذا وكذا.
يضيف الباحث: وهذا يدل على أن من أكرب النعم على اإلنسان حفظ القرآن . وأعظم هدية 

كن املشكلة حدثت ملا كنا صغارا وذهب بنا أبائنا لنحفظ القرآن ليقدمها لولده هى حتفيظه القرآن.
وأعطوا لنا كيس صغري به بعض اآليات وملا حاولنا أن نفهمها قيل لنا )كخ( ملا تكرب تبقى تفهم.مث مت 

( فقلنا احلمد هلل لقد ختمنا... هيا نأكل اذا؟ فقيل لنا ال, ال زال 6236ملىء الكيس ب )مترات عددها 
 أخر امسه )ختمة تثبيت( مث أخر امسه )ختمة اجازة(. هناك كيس

وبعد االجازة قلنا اآلن نأكل )نفهم ونتدبر ( فقيل لنا ال, ال يصح )من قال ىف القرآن برأيه 
أخطأ ولو أصاب(.طيب )ماذا بعد اإلجازة(؟ فطلبوا منا أن حنمل عشر أكياس أخرى )ورش/  نافع/  

قوبة )تتفلت( فأصبحنا نعاىن من كثرة احلفظ اجلديد واملراجعة.وهذا قالون وهكذا(.وأيضا هذه األجولة مث
على الرغم من احتياجنا الكبري للقرآن ىف التعامل مع الشهوات والشبهات والقلق واحلرية وغريها.وذلك 

قرآن بسب منعنا من االستفادة والفهم والتدبر, وأصبح البعض )َكَمَثِل احِلَماِر حَيِْمُل َأْسَفاراا( وصار ال
 عىبء علينا بعد أن كان ميزة لنا.



 

61 

 

إذا خمتصر الكالم أنه ليس اخلطأ ىف حتفيظ أوالدنا القرآن, ولكن اخلطأ ىف اإلهتمام به زيادة عن 
وهذا موافق ملا توصلت إليه  احلد املطلوب حىت جعلناه )غاية األمر( مع عدم االهتمام )بالتدبر والعمل(.

م( 2559)الغيلى واملنصورى  اتطلع عليها الباحث مثل دراسات: تقريبا كل البحوث والدراسات الىت
م( وسبق ذكر كالمهم بالتفصيل ىف 2518( دراسة )السهيمى 2518( دراسة )الدليقان 2513)احلميضى 

 املبحث اخلاص بأمهية التدبر.
 الحفظ: التدبر و  بين موازنةال

كرها وعمل الباحث ىف جمال تعليم مما سبق ذكره ومن خالل اإلطالع على بعض الدراسات السابق ذ 
القرآن تبني له األتى: بالنسبة ملسالة )التدبر واحلفظ( فيوجد اجتاهان لدى العديد من العاملني ىف جمال 
تعليم القرآن. واإلجتاهان ال يوزنان بني التدبر واحلفظ )مع إقرارهم ألمهيته( والسبب وجود بعض الفروق 

 الفردية بني الكبار واألطفال.
اإلجتاه األول )وهو الغالب على جمال تعليم القرآن( يقول حنن حنفظهم فقط وهم صغار  

 )استثمارا للذاكرة النشطة( وملا يكربون يتدبروا ويفهموا.
 والرد على هذا الكالم من عدة وجوه:

( ىف 2513أوال: مل يفعل ذلك رسول اهلل وال صحابته ولو كان خريا لسبقونا اليه.كما ذكر )محيتو 
 دراسته عن املنهج النبوى ىف تعليم القرآن.

 ثانيا: أنتم مل تقدموا لنا منهج عملى للتدبر بعد احلفظ )بل هو حفظ ومراجعة وفقط(
ثالثا: الفهم ال إرادى )حاول أن التفهم ما أقول( لن تستطيع...فطاملا أن الولد يقرأ عليه كالما 

 (2512م ومن صحته.)عبد احلميد بلغته فحتما سيفهمه لذا فيجب التأكد من هذا الفه
 أما االجتاه الثاىن )وهو غري منتشر( فيقول ال... بل نبدأ بالتدبر مث احلفظ.

والرد على هذا الكالم من عدة وجوه أيضا:أوال: مل يفعل ذلك أيضا رسول اهلل وال صحابته ولو  
نستثمرها ىف الصغر ستمتلىء كان خريا لسبقونا إليه.ثانيا: األطفال متتلك ذاكرة نشطة وفارغة فلو مل 

 ( 2511بأى شىء أخر.)عبد احلميد 
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 الحفظ:التدبر و  المنهج  )المقترح( فى الموازنة بين
بعد أن تعرفنا على كال االجتاهني فالصواب أن نسأل وملاذا نسري )تواىل( أصال حفظ مث تدبر  أو تدبر مث 

وازى(  وهو ما ورد عن النىب صلى اهلل عليه حفظ ؟ ملاذا ال يكون التدبر مع احلفظ ىف نفس الوقت )ت
 وسلم واصحابه.

(:  عن أيب عبد الرمحن السلمي  عن عثمان وابن مسعود وأيب بن  2513كما نقل ذلك )محيتو   
كعب رضي اهلل عنهم: "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقرؤهم العشر, فال جياوزوهنا إىل عشر 

 العمل, فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا" أخرى حىت يتعلموا ما فيها من
يعلمنا القرآن مخس  -يعين السلمي  -وعن إمساعيل بن أىب خالد قال: كان أبو عبد الرمحن 

آيات قال: وكان يقرئنا عشرين بالعشى, ويعلمنا أين اخلمس ؟ وأين العشر ؟. )رسالة التنبيه 
 (.1/49للداين(خمطوطة)

السبب ما سبق ذكره )الذاكرة النشطة لدى األطفال( فهناك ميكن أن يرد علينا أحدهم ويقول  
فروق فردية  ىف القدرة على احلفظ والتدبر بني الكبار والصغار.وأن ملكة )احلفظ( تكون  كبرية لدى 
)األطفال( وتقل مع الزمن.وملكة )التدبر( تكون  ضعيفة لدى )األطفال( وتزيد مع الزمن.وأيضا ملكة 

 لدى )الكبار(.و ملكة )احلفظ( تكون  ضعيفة لدى )الكبار(. )التدبر( تكون  كبرية
وحنن نقول صحيح لذا ما توصل اليه الباحث هو اننا اختذنا منهجا وسطا )نراعى فيه مجيع 

( والىت تشري إىل أن:)العدل ال يلزم منه املساواة( %25-%85وجهات النظر(, وهو تطبيق نظرية )باريتو 
( مثال الرجل يعمل واملرأة تعمل ولكن هل من العدل أن تعمل %25-%85وإمنا ميكن أن يكون العدل )

املرأة تعمل  -%85املرأة مثل الرجل ؟ اجلواب ال. ولكن ميكن أن يكون العدل )الرجل يعمل 
(.وأيضا املرأة ترىب والرجل يرىب ولكن هل من العدل أن يرىب الرجل مثل املرأة ؟ أيضا اجلواب 25%

-%85(. )مالحظة هامة )  ليس املقصود ب %85املرأة ترىب  -%25الرجل يرىب ال,ولكن العدل هو  )
النسبة بالضبط, وامنا املقصود هو أن يكون طرف أكرب من اآلخر, فمثال ميكن أن تكون باريتو  25%
 (1999( وهكذا. )كوخ  بتصرف%45-%65( أو )35%-75%)

 لذا فالمنهج المقترح للتوازن بين الحفظ والتدبر هو:
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حفظ( بسبب قدرهتم الكبرية على % 85:  أن تكون مناهج األطفال عبارة عن )ال: مناهج األطفالأو 
تدبر( بأن نقدم هلم )احلد األدىن( من التدبر وهو سؤاهلم عن معىن اآليات )شحذ ذهىن( %25احلفظ و)

علماء(.وهبذا مث نشرحها هلم )باختصار( من أحد التفاسري املختصرة )األفضل التفسري امليسر جملموعة 
 يكون هناك تدريب وتقوية عضلة التدبر مما يساعدنا على زيادة كمية التدبر مع الزمن.

تدبر( بسبب قدرهتم الكبرية  %85:  أن تكون مناهج الكبار عبارة عن )ثانيا: مناهج الكبار
فظ( ح%25على الفهم ملا لديهم من خربات سابقة وأيضا احتياجهم للتطبيق بسب أهنم مكلفون  و)

 بأن حيفظوا مجلة أو آية أو عدة أيات حسب قدرهتم.
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 الخامسالمبحث 
 كيفية التدبر

 وبعد أن وضح الباحث أمهية املوازنة بني التدبر واحلفظ ينتقل إىل مبحث كيفية التدبر:
 مطلق التدبر والتدبر المطلق:

فمطلق  التدبر يستطيعه  لق:( أنه يجب أن نفرق بين مطلق التدبر والتدبر المط4248ينبه )عبد الحميد 
كل أحد )طاملا أنه كان يتحدث العربية( وال حيتاج لتعلم مسبق,  أما التدبر املطلق فهو مهارة جيب أن 

 نتعلمها وهلا ضوابط وشروط.
بينــت النتائج أن املهارات الالزمة لتدبر القرآن :( من خالل دراستهأنه قد2518أوضح )الدليقان 

(مهارة هي: اإلصغاء, والقــراءة 14ة اإلسالمية للمرحلة الثانوية قد احنصرت ىف )الكرمي ملعلمي الرتبي
اجملــودة, واإلنتباه, واملالحظة, والتســاؤل, وهــذه تعد املهارات الضروريــة للتهيئة للتدبر, وبقيــة املهارات 

ــتنباط, واالســتقراء, فهي لتطبيق التدبر, وعددها تســع مهــارات هــي: التحليــل, والربط, واالس
 .واالســتدالل, واملقارنة, والتصنيف, والتمثيل, والتطبيق

: قد سبق الكالم بتفصيل عن الفرق بني اإلسرتاتيجية والألسلوب والطريقة مفهوم أساليب التدبر
الىت ىف مبحث التعلم النشط.  والتعريف اإلجرائى ألساليب التدبر هو: األساليب أوطرق التفكر والتأمل و 

تساعد على تدبر القرآن بصورة أعمق وأدق, وتساعد املعلم على االستثمار األمثل من التدبر على 
 املستوى الشخصى وأيضا عند استخدامها مع الطالب.

 وهذه التقنيات أو األساليب  (2518)عبد احلميد بتصرف
 (2518. )عبد احلميد بتصرفأهميتها:

 أساليب تدبر القرآن: 
بعض أساليب التدبر من خالل عدد من املراجع والدراسات ومن خالل األساليب الىت مت اختار الباحث 

( وبرنامج اخلتمة التدبرية 2512تطبيقها بالفعل من جمالس التدبر لربنامج تدبر )سورة ق( )عبد احلميد 
  (2518( والىت توافق أيضا عدد من املهارات املذكورة ىف دراسة )الدليقان 2518)عبد احلميد 
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نطلب من الطالب ختيل حدث معني )حبذا لو كانوا معصويب األعني  المخيلة الموجهة: -4
وىف جو هادىء( مثال يتخيلوا أنفسهم ىف يوم القيامة أو ىف اجلنة أو النار أو داخل معركة مذكورة ىف 

طلب منكم القرآن مثال وهكذا.مثال: ختيل نفسك يوم القيامة أنت وصحبتك الصاحلة ومسعتم املالئكة ت
َل هَلُْم َخَزنـَتـَُها أن تدخلوا اجلنة )وِسيَق اَلذيَن اتَـَّقْوا َربَـُّهْم إىَل اجلَنَِّة ُزَمراا َحىتَّ إَذا َجاُءوَها وفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَا

 (2512( الزمر( )الشمرى 7َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن )
 فقط نسأل الطالب ماذا فهموا من اآليات بصورة عامة. ذ ذهنى(:األسئلة المفتوحة )شح -4

الصف( )عبد 2) } يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َماالَتـَْفَعُلونَ {مثال: ماذا فهمت من قوله تعاىل 
 (2518احلميد 

 اآلية  مث نسأل الطالب أسئلة تكون إجابتها نعم أو ال.مثال:  تدبر ىف األسئلة المغلقة: -3
( تبارك. 13أجب,هل يعلم اهلل ما نفكر فيه ؟ )وَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه إنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )

 (2518)عبد احلميد 
تستخدم كلعبة مع الطالب وتفيد جدا ىف زيادة اإلميان  األسئلة اإلفتراضية )ماذا لو(: -1

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ):وأصلها ىف قوله تعاىل

فنسال الطالب عن أى نعمة موجودة ىف حياتنا ولكن بالعكس )ماذا لو [،21]القصص:(   ٿ ٿ
 مل تكن هكذا( مث خنتم حبمد اهلل على هذه النعمة.

: ىف سورة الفيل نسأل الطالب )ماذا لو أن اهلل خلق الفيل يطري( ونستمع هلم  سيقولون 1مثال
 )كان هدم البيوت/ أكل الطعام أى شيء( مث حنمد اهلل  أنه مل خيلق الفيل يطري.مثال 

: )ماذا لو أن الشمس ال تغيب؟( /  )ماذا لو أن اهلل مل يرسل الرسل( وهكذا. )عبد 2مثال 
 (2518احلميد 

هلل تسعا وتسعون امسا مقسمة بني )صفات  الربط بين األسماء الحسنى والموضوع: - 5
صفات اجلالل( فحاول أن تبحث عن سبب ورود هذا االسم بدال من غريه. مثال: )الرَّمْحَُن اجلمال( و)

 (2518(( ملاذا ورد اسم اهلل )الرمحن( بدال من )العليم( مثال ؟)عبد احلميد 2( َعلََّم الُقْرآَن )1)
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أو وتكون مبحاولة ربط موضوعات السور الربط بين السورة الحالية والسابقة والالحقة: -6
أمسائها أو مقاصدها أو آياهتا أو قصصها. مثال: حنن نقتدى )باألنبياء( ىف )احلج(  لنكون من 

 (2512)املؤمنني( )عبد احلميد 
وتكون مبحاولة إجياد رابط يربطهم ببعض الربط بين اآلية  الحالية والسابقة والالحقة: -7

ورة أخرى( مثال: آخر سورة الطور فالقرآن وحدة موضوعية واحدة )حىت لو كان أحد اآليات ىف س
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ ): وأول سورة النجم  [46]الطور:(جت حت خت مت ىت يت)

فلو الحظت أن بينهم عالقة وطيدة رغم أن اآليات ىف سورتني خمتلفتني. )عبد  [2-1]النجم:(پ
 (2512احلميد 

, وعمدة كالم العرب كله يدور حول عمدة وفضلة  البحث عن المخبر به والمخبر عنه: - 8
(   ٱ ٻ ٻ ) :1الكالم هو املخرب به واملخرب عنه, فاحبث... اهلل أخرب عن ماذا  مباذا ؟ مثال

 [45]الِحجر:(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ):2أخرب اهلل عن )حممد( بأنه )رسول(  مثال  [26]الفتح:
أخرب اهلل عن  [6]الطور:(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ):3أخرب اهلل عن )املتقني( أهنم )ىف جنات( مثال 

 (2518اء( أهنا )متور( )عبد احلميد )السم
وتكون برسم جنمة مخاسية وجنمع فيها )اسم السورة/ أوهلا/ البحث عن مقاصد السور: - 9

أوآخرها / الكلمات املكررة/  القصص الواردة( مث حناول ربطها ببعض واستخراج املوضوع الذى تدور 
طه تدور حول السعادة وسورة يوسف تدور  حوله السورة مثال:  سورة العنكبوت تدور حول الفنت وسورة

 (2518حول اإلحسان وهكذا )عبد احلميد 
نبحث عن  اآليات الىت جتمع صفات معينة مثل صفات )الرجال /  البحث عن الصفات: -42

 املعلمون/  الزوجات الصاحلة أو العكس/  وهكذا( مث حناول أن نربط بينهم.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )/ [23]األحزاب:( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) مثال:

 [32]النور:(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
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 الثانى قسمال
 الدراسات السابقة 

وصل تدور فى نفس اإلطار الخاص بموضوع البحث فى إطار سعى الباحث عن دراسات سابقة 
احملور األول: أربع محاور كالتالى: وقد قسمها الباحث إلىسابقة البحوث الدراسات و ال لعدد من

احملور الثاىن: الدراسات اخلاصة بطرق ,  الدراسات اخلاصة باستخدام نظرية عمل املخ ىف تعليم القرآن
 Active النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم احملور الثالث: الدراسات اخلاصة باستخدام ,  حتفيظ القرآن

Deep Learner eXperience  سات اخلاصة باستخدام التدبر ىف الرتبية احملور الرابع: الدران , ىف تعليم القرآ
 .  بالقرآن

 دراسات( 10) المحور األول: الدراسات الخاصة باستخدام نظرية عمل المخ فى تعليم القرآن
 :(4244دراسة )السيد  - 4

برنامج مقرتح ىف الرياضيات طبقا لنظرية التعلم القائم على املخ البشري لتنمية عنوان الدراسة:
 فكري البصري لتالميذ املرحلة اإلعدادية.التحصيل والت

التعرف علي فاعلية برنامج مقرتح يف الرياضيات وفقاا لنظرية التعلم القائم املخ لتنمية وهتدف إىل:
واستخدمت املنهج: التجريىب على جمتمع التحصيل وبعض مهارات التفكري لتالميذ املرحلة اإلعدادية.

 85تكونت عينة البحث من:و ول اإلعدادي مبحافظة السويس.تالميذ الصف األ الدراسة املكون من:
تلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي)الفصل الدراسي الثاين( مت تقسيمهم إيل جمموعتني: أحدامها 
جتريبية درست مقرر اهلندسة باستخدام الربنامج املقرتح, واألخرى ضابطة درست مقرر اهلندسة باستخدام 

اختبار حتصيلي يف مقرر اهلندسة, وثالثة اختبارات لقياس  ستخدام أداة الدراسة وهى:با.الربنامج املعتاد
مهارات التفكري يف الرياضيات: اختبار التفكري الناقد, اختبار التفكري البصري, واختبار التفكري 

موعة يوجد فرق ذو داللة إحصائيـة بني متوسطي درجات تالميذ اجمل -1وأظهرت النتائج أنه: .اإلبداعي
التجريبية ودرجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعريف لصاحل تالميذ 

يوجد فرق ذو داللة إحصائيـة بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية -.2اجملموعة التجريبية
الناقد لصاحل تالميذ اجملموعة  ودرجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
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تزويد مقررات طرق تدريس الرياضيات بكليات -ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن:.التجريبية
الرتبية مببادىء التعلم  القائم على املخ البشرى, وتدريب الطالب املعلمني عليها من خالل موضوعات 

 من الرياضيات ىف مراحل تعليمية خمتلفة.
ضرب األوالد للتأديب بني الضرورة والضرر: عنوان الدراسة::(4244سة )بن يحيى درا - 4

  .دراسة فقهية, نفسية, قانونية
ضرب األوالد للتأديب بني الضرورة والضرر: دراسة فقهية, نفسية, وهتدف إىل: دراسة 

لقرآن واملربني واستخدمت املنهج:الوصفى التحليلى على جمتمع الدراسة املكون من: معلمى ا .قانونية
وأظهرت النتائج أن: مل يغفل الشرع حالة الطفل النفسية فوجه املريب إىل احرتام الطفل, ملا لذلك من أثر 

يف منوه العقلي واجلسدي, لذلك جيب تصحيح املفهوم الشائع عند )املربني( من أن الضرب له نتائج   بني
ألسهل النتهاجه يف ظل الضغوط واملسؤوليات سريعة لتعديل السلوك, واحلقيقة هي أنه هو األسلوب ا

لقاة على عاتق األهل, فال يكلِّفون أنفسهم عناء التوجيه والصرب على األوالد والتفتيش عن الباعث 
ُ
امل

وقد وافق علماء النفس علماء الشرع يف  .الذي أّدى إىل اخلطأ لعالج املشكلة احلقيقية يف السلوك
لنفسية احلديثة دعوة ملحة الجتناب استخدام العقاب يف التعليم, حبيث جند فـي الــدراسات ا  ذلك

وإشارات عديدة لكون العقاب يعد أقل األساليب الرتبوية فعالية يف التعليم, ومع ذلك فإِن احـتـاج املعلــم 
ما أخطأ إليه فعليه أن ينبه الصيّب إىل مواضع اخلطأ قبل إيقاع العقاب عليه, وأن يبني له السلــوك البديل في

ويف ضوء تلك .فيه, وإذا أوقع عليه العقاب فليكن القصد منه مصلحة الصيب دون التهجم على شخصه
املستِقر  تعليمىاحلرص التام على توفري اجلو ال ربنياملاملعلمني و  يقع على عاتق:هالنتائج أوصت الدراسة بأن

, فالرتبية الصحيحة والتوجيه من الصغر املبين على احلوار والتواصل والذي حيقق اإلشباع العاطفي للطفل
ميوهلم   إىل الكرب هو الوسيلة األجنع لتنشئة جيل أفراده معتدلون عائلياا واجتماعياا, يستطعون ضبط

 .النفسية, أما التقصري يف ذلك له عواقبه الوخيمة
 السمع ىف القرآن الكرمي عنوان الدراسة:: (4244دراسة )الخطيب  - 3

ة مصطلح )السمع( وكيفية وروده ىف القرآن الكرمي, فقد ورد السمع ومشتقاته وهتدف إىل: دراس
ىف القرآن الكرمي مائة ومخسا ومثانني مرة مما يدل على أمهية الدور االذي تقوم به هذه احلاسة ىف حياة 
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سة واستخدمت الدراسة املنهج: الوصفى وأظهرت النتائج: الدور املهم الذي تقوم به هذه احلا.اإلنسان
)السمع( ىف حياة اإلنسان ليتمكن من إدراك احلياة حوله, وأما استخدامه ىف املصطلح القرآىن فعندما 
يالقيك فهو يعىن مساع الكالم واألصوات وإدراك ما تنقله من معلومات, ويعرب عن السمع أحيانا ويقصد 

بدراسة كل  -1-اسة:ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدر به األذن, أو التعقل, أو السماع والفهم.
ضرورة ااإللتزام  -2املصطلحات القرآنية دراسة معمقة, والربط بين احلقائق العلمية واآليات القرآنية. 

بقواعد اللغة العربية وقواعد التفسري عند شرح املصطلحات القرآنية, وذلك حىت حنافظ على الفهم 
 الصحيح لكتاب اهلل تعاىل وآياته. 

أثر استخدام منوذج التدريس القائم على (:عنوان الدراسة:4241لقيسى دراسة )الرفوع وا - 1
 الدماغ يف حتصيل طالب الصف العاشر األساسي يف مادة الرياضيات واجتاهاهتم حنوها. 

وهتدف إىل:تعرف أثر استخدام منوذج التعلم القائم على الدماغ يف حتصيل طالب الصف العاشر 
اهاهتم حنوها. واستخدمت املنهج:التجريىب على جمتمع الدراسة املكون األساسي يف مادة الرياضيات, واجت

 75من: طالب املدارس احلكومية يف حمافظة الطفيلة يف األردن.وكانت عينة البحث:تكّونت العينة من 
طالبا من املدارس احلكومية كافة يف حمافظة الطفيلة يف األردن, مّوزعني على جمموعتني )جتريبية وأخرى 

طالبا يف كل جمموعة.باستخدام أداة الدراسة وهى: االختبار التحصيلي, مقياس االجتاه  35( بواقع ضابطة
حنو مادة الرياضيات. وقد أظهرت النتائج: تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست وفقا لنموذج التعلم القائم 

ميكن أن يعزى ذلك إىل احتواء على الدماغ على اجملموعة الضابطة اليت درست وفقا للطريقة االعتيادية و 
طريقة التدريس باستخدام منوذج التعلم املستند إىل الدماغ تنظيما للمحتوى ساعد على جعل املعاين 
والعالقات بني املفاهيم واضحة, وسّهل على الطالب استيعاهبا. كما أشارت النتائج إىل تفوق اجملموعة 

 ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بالتاىل:و الرياضيات.التجريبية على اجملموعة الضابطة يف االجتاه حن
اجراء دراسات على  -عقد دورات تدريبية لتعريف املعلمني بنظرية التعليم القائم على عمل الدماغ  -

تصميم مناهج الرياضيات ىف  -متغريات أخرى كاتفكري اإلبداعى والناقد وقلق اإلمتحان والدافعية.
 منوذج التعليم القائم على عمل الدماغ. املراحل املختلفة وفق
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استخدام الحركات والصور يدعم عملية  عنوان الدراسة::(4245كاتيا وأخرون )دراسة  - 5
 .تعلم المفردات

كيف يتعلم الدماغ البشري اللغات األجنبية على النحو األمثل من خالل وهتدف إىل: دراسة  
حلواس املتعددة )"اإلثراء"(, مثل الصور أو اإلمياءات, البحث يف اسرتاتيجيات التدريس اليت تستخدم ا

أن الدماغ يتعلم بشكألسهل ىنظرية التعلم متعدد احلواس عل. )حيث تنص لتحسني نتائج تعلم املفردات
على جمتمع الدراسة التجريىب . واستخدمت الدراسة املنهج:لمتزامنكعندما حُتَفز العديد من احلواس بش

املتطوعني الكبار من الرجال والنساء مبعهد ماكس بالنك للعلوم املعرفية البشرية جمموعة من املكون من:
 -. وأظهرت النتائج أن: وحتريرى باستخدام أداة الدراسة وهى: اختبار شفوىوعلوم الدماغ فىاليبزيغ. و 

جنبية يؤدي تعلم الكلمات األ -يتفوق تعلم الكلمات األجنبية باإلمياءات أو الصور علىالتعلم اللفظي
لمات األجنبية بشكل أسهل عندما كالدماغ يتعلم ال - مع اإلمياءات الذاتية إىل نتيجة تعليمية أفضل

ال يقتصر تطبيق مبدأ احلواس املتعددة عل  -تكون الكلمات مرتبطةا مبعلوماٍت من أعضاء حسيةخمتلفة 
عملية ىتىالذوق والشم هلما دورفتعلم املفردات فقط ؛ وبالتاىل,نتعلم من خالل استخدامنا كل احلواس, ح

بدعم نظرية  - ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة: التعلم, وكذلك العواطف تلعب دوراا مهماا أيضاا.
جيب أن تتطابق االنطباعات احلسية للمرء مع بعضها ;من أجل تعليم مثاىل  -التعلم متعدد احلواس بقوة 

تشري سبانية املقابلة لكلمة تفاحة, عليه أن يقوم بإمياءةالبعض. فمن أجل أن يتعلم الشخص الكلمة اإل
 التفاحة, أو أن يتذوق تفاحة, أو أن ينظر لصورة تفاحة.ىإل

منوذج مقرتح لتطوير تدريس البالغة يف ضوء  عنوان الدراسة::(4245دراسة )عبد الرحمن  - 6
 وذجا.بعض نظريات التعليم والتعلم: نظرية التعلم املستند إىل الدماغ أمن

أهم نظريات التعليم والتعلم اليت استندت إليها البحوث والدراسات  -وهتدف إىل التعرف على: 
-أمهية تبىن مناذج تدريسية تستند إىل نظريات جديدة للتعليم والتعلم - .لتطوير عملية التعلم والتعليم

دريس البالغة وأهداف أمهية ت -مفهوم نظرية التعلم املستند إىل الدماغ وأهم خصائصها ومبادئها
صورة النموذج التدريسي املقرتح يف ضوء نظرية التعلم املستند إىل -تدريسها يف املراحل التعليمية املختلفة 

أوجه اإلفادة من النموذج التدريسي املقرتح لتحسني تعلم - .الدماغ لتطوير تدريس البالغة
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, الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية :الطالب.واستخدمت املنهج: الوصفى على جمتمع الدراسة وهم
باستخدام نظرية التعلم املستند إىل  -يف حدود علم الباحثة  -وأظهرت النتائج أن: مل تقم دراسة واحدة 

الدماغ يف تدريس البالغة؛ مما حدا بالباحثة القرتاح منوذج تدريسي قائم على هذه النظرية لتطوير تدريس 
ويف ضوء تلك النتائج أوصت .صيل الطالب هلا, وحتسني ميوهلم حنوهامادة البالغة؛ هبدف تنمية حت

 .تطبيق منوذج التعلم املستند إىل الدماغ يف تدريس البالغة يف املراحل التعليمية املختلفة-الدراسة بالتاىل:
بالغة املقدمة إعادة النظر يف طبيعة إعداد مناهج ال - .هتيئة البيئة الصفية املناسبة هلذا النوع من التعلم-

التأكيد على  -للطالب يف خمتلف املرحلة التعليمية وتعديله مبا يتالءم مع االحتياجات اللغوية للطالب
التأكيد على أمهية تناغم التعلم داخل  - .دور املعلم يف التخطيط لألنشطة الصفية املساعدة على التعلم

ت التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية, تفعيل نظريا - .املدرسة مع التعلم املستند إىل الدماغ
واستخدام اسرتتيجياهتا ومبادئها؛ لتحسني تعلم الطالب مبختلف املراحل التعليمية, وىف خمتلف املواد 

 .الدراسية
 .التكرار يف القرآن الكرمي مناذج خمتارة عنوان الدراسة::(4246دراسة )برارمى, زكار - 7

ي مهم من إعجاز القرآن واملتمثل يف ظاهرة التكرار. التعرف علىجانب بالغوهتدف إىل:
للتكرار عالقة  - واستخدمت املنهج:املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي الوصفي وأظهرت النتائج أن:

وطيدة بالعقيدة اإلسـالمية وذلـك مـن خـالل إثبـات وحدانيـة ااهلل وإثبـات احلقائق الكونية وإثبات البعث 
األلفـاظ املكـررة فـي القـرآن الكـرمي ختتلـف بـاختالف السـياق الـذي تـرد فيـه, ومـن أمهها أّن -واجلزاء.

التقرير والتعظيم والتخويـف والتكـذيب والوعـد والوعيـد, وال ميكـن إدراك هــذه املعــاين وتلــك الفوائــد 
أّن لظـاهرة التكـرار القرآنـي أكثـر -لقرآن الكرمي.والــدالالت إال عــن طريــق هــذا األســلوب ؛ التكــرار فــي ا

مـن داللـة ؛ منهـا مـا يتعلـق باجلانـب املعنـوي ؛حيث يأيت التكرار إلفادة معاين جديدة, ومنها ما خيتص 
ن هنـاك فوائـد نسـتفيدها مـن أ-جبانب الصوت حيـث يفيـد نغمـة كما نلمسها يف فواصل سورة الرمحن.

ر فـي القـرآن الكـرمي مـن أمههـا تثبيـت بعـض املعاين يف النفوس, وبيان أمهيتها من خالل ظـاهرة التكـرا
-الرتكيز عليها وتـرداد ذكرهـا, وكـذا معرفة األمهية البالغة لألمور والقضايا واملعـاين التـي ركـز عليهـا املـوىل 

ات, ليـدرك النـاس مكانتهـا اجلليلة,  يف كتابه, وكّر ر ذكرها, واحلديث عنهـا كـّر ات ومـرّ -سـبحانه 
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أن هنـاك أسـرار تكمـن وراء التكـرار القصصـي مـن أمههـا تقريـر املعـاين -وعظم شأهنا فيقدرها حق قدرها.
 ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسةوتثبيتهـا فـي األنفس, وهذا أوضح يف التحدي وأبلغ يف اإلعجاز.

 ي أسـرار وبالغـة التكـرار فـي القـرآن الكـرمي.بأمهية: النظـر والتأمـل فـ
 أسلوب التكرار يف القرآن الكرمي( عنوان الدراسة:4247دراسة )أنشورى  - 8

دراسة القرآن الكرمي من ناحية خصائصه التعبريية, الىت تتميز من غريها من التعبريات وهتدف إىل:
املـنهج االسـتقرائي واستخدمت املنهج:.التكراراألخرى. ومن هذه اخلصائص التعبريية للقرآن هي ظاهرة 

التكرار أسلوب أديب رصني سلكه العرب القدماء, وهنجه وأظهرت النتائج أن:التحليلـي املوضوعي 
الفصحاء املتأخرون, فليس كل تكرار مذموماا, بل إن من التكرار ما يزيد الكالم حالوة وطالوة, ومن 

تكرار يف القرآن الكرمي نفياا قاطعاا ظنا منه أن التكرار عيب, وهذا خالل البحث تبني أن هناك من نفى ال
ليس بصحيح؛ ألن العلماء مل يعدُّوا كل تكرار عيباا, وإمنا العيب يف التكرار الذي ال يضيف معىن جديداا 

ا فهو من التكرار احملمود.   للقارئ أو السامع, أما ما محل معىن جديدا
فاعلية إسرتاتيجية تدريسية مبنية على نتائج ن الدراسة:( عنوا4249دراسة )حمدون  - 9

 .أحباث الدماغ يف حتصيل العلوم لدى طالب الصف السابع ودوافعهم لتعلمها
فاعلية إسرتاتيجية تدريسية مبنية على نتائج أحباث الدماغ يف حتصيل وهتدف إىل: التعرف على 

على جمتمع الدراسة . دمت املنهج:التجريىبواستخ.العلوم لدى طالب الصف السابع ودوافعهم لتعلمها
عبارة عن  كانت عينة البحث:طالب الصف السابع باملدارس احلكومية. يف قصبة عمان.املكون من:

(مت 2519-2518( طالباا يف الصف السابع باملدارس احلكومية. يف قصبة عمان للعام الدراسي )66)
بشكل عشوائي كمجموعة ضابطة, ومت تدريسهم  مت تعيني ثالثة وثالثني منهم .جتميعهم يف قسمني

بالطريقة التقليدية, ومت تعيني الثالثة والثالثني اآلخرين بشكل عشوائي ليكونوا اجملموعة التجريبية, ومت 
باستخدام جلسة. 25تدريسهم من خالل إسرتاتيجية التدريس بناءا على نتائج الدماغ البحث يف أكثر من 

لقياس دافع الطالب لتعلم  استبانة,قياس حتصيل الطالب يف العلوماختبار أداة الدراسة وهى:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  وأظهرت النتائج أن:العلوم.

اليت مت تدريسها "باالسرتاتيجية املعتمدة على نتائج أحباث الدماغ" وتلك اخلاصة باجملموعة الضابطة اليت 
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كانت هذه الفروق لصاحل  .يسهابالطريقة التقليدية على حتصيلهم يف اختبار ما بعد التحصيلمت تدر 
اجملموعة التجريبية. وبناءا على النتائج السابقة يوصي الباحث: بضرورة اعتماد "االسرتاتيجية املبنية على 

 نتائج أحباث الدماغ" من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
فاعلية اسرتاتيجية قائمة على التعلم املستند  ( عنوان الدراسة:4249دراسة )اليوسف  - 42

إىل الدماع لتدريس الرتبية اإلسالمية يف تنمية مهارات التفكري اجلانيب واالجتاهات حنو توظيفه لدى 
 الطالب الفائقني واملوهوبني باملرحلة املتوسطة.

تند إىل الدماع لتدريس الرتبية فاعلية اسرتاتيجية قائمة على التعلم املسوهتدف إىل:حتديد 
اإلسالمية يف تنمية مهارات التفكري اجلانيب واالجتاهات حنو توظيفه لدى الطالب الفائقني واملوهوبني 

بعدي( على جمتمع  -واستخدمت املنهج: شبه التجريىب تصميم أحادي )قبلي  باملرحلة املتوسطة.
مدينة تبوك.وتكونت العينة من:فصلني للموهوبني  الدراسة املكون من: فصول الطالب املوهبني مبدارس

( من الطالب املوهوبني )تتجاوز 34بالصف الثاين متوسط مبدرسة املقداد بن عمرو املتوسطة بإمجاىل )
(,, يف جمموعة جتريبية . باستخدام أداة الدراسة وهى:اختبار مهارات التفكري اجلانيب 125درجة ذكائهم 

. أوضحت النتائج: وجود فروق .( مفردة18حنو توظيف التفكري اجلانيب ) مفردة,ومقياس اجتاهات)(30
دالة إحصائياا بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار 
التفكري اجلانيب عامة, ومهاراته كل على حدة, وملقياس االجتاهات بصفة عامة ومكوناته كل على حدة, 

تطبيق البعدي, كما تبني من )حجم األثر( فاعلية االسرتاتيجية يف تنمية مهارات التفكري اجلانيب لصاحل ال
بتوظيف  ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن:واالجتاهات حنو توظيفه لدى الطالب املوهوبني. 

بية اإلسالمية على اسرتاتيجيات التعلم املستند إىل الدماغ يف برامج املوهوبني, مع تدريب معلمي الرت 
 .استخدامها

 (دراسات6)المحور الثانى: الدراسات الخاصة بطرق تحفيظ القرآن
طرق حفظ القرآن الكرمي  وعالقتها بسعة الذاكرة وكل عنوان الدراسة:م(9002دراسة )إبراهيم  - 4

 من مهاريت القراءة اجلهرية والكتابة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
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املقسم( وعالقتها  -اجلمعي  -دراسة طرق حفظ القرآن الكرمي )التسلسلي  استهدف البحث
بسعة الذاكرة وكل من مهاريت القراءة اجلهرية والكتابة بفروعها الثالثة )اخلط واإلمالء, والتعبري الكتايب 

وهم  تالميذ الصف الرابع االبتدائي,واستخدم البحث املنهج التجريىب على جمتمع البحث اإلبداعي( لدى
تلميذة وتلميذة بالصف ( ۸۷)تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى ومن اختيار عينة البحث وهى عبارة عن 
سنة( اعداد )فاروق عبد   ۱۱-۹الرابع االبتدائي, وكانت أداة البحث هى:  اختبار القدرات العقلية )

هرية, اختبار اخلط ( كما طبقت عليهم ثالثة اختبارات أخرى هي: اختبار القراءة اجل1984الفتاح,
واإلمالء, اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي )من إعداد الباحثة(, وقد أسفرت نتائج البحث عن النتائج 

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات جمموعات احلفظ الثالث )التسلسلي  -التالية:
عدم وجود فروق ذات  -املقسم( يف متغري سعة الذاكرة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. -اجلمعي 

املقسم( يف متغري  -اجلمعي  -داللة إحصائية بني متوسطات جمموعات احلفظ الثالث )التسلسلي 
عدم التحيز ) 1ارات القراءة اجلهريةلدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. وأوصى البحث بالتاىل:(مه

إعـادة اسـتخدام اسـرتاتيجية التسميع يف التعلم فهي اسرتاتيجية قوية وسهلة ) 2)) .لطريقة معينة يف احلفظ
 -التسـميع اجلمعـي  -ـلي االستخدام وقابلة للتطبيق الواسع وهلا أكثر من صـورة )التسـميع التسلس

 .التسـميع املقسـم( وكلهـا بـنفس الكفـاءة مـن حيث سعة الذاكرة ومهارات القراءة اجلهرية والكتابة
أثر خطوات تدريس مقرتحة يف إتقان مهارات عنوان الدراسة:( 4244دراسة )المطرودى  - 4

 ي يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياض.التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائ
الفرق بني الرسم اإلمالئي -وهتدف إىل:  التعرف على أثر كل من )شرح اآليات شرحاا إمجالياا 

مناقشة األحكام التجويدية( يف إتقان مهارات التالوة, وبقاء أثر التعلم. واستخدمت املنهج  -والعثماين 
ذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض يف الفصل الدراسي الثاين التجريىب على جمتمع الدراسة: تالمي

(. ومت اختيار عينة الدراسة بشكل قصدي, 36698هـ(, والبالغ عددهم )1435-1429من العام الدراسي )
وهم تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدرسة األحنف بن قيس االبتدائية, التابعة ملركز اإلشراف الرتبوي 

( طالب  25( طالب كمجموعة ضابطة و)25( طالب مقسمة إىل )55رياض وكانت عبارة عن )بشمال ال
إن اجملموعة كمجموعة جتريبية وأداة الدراسة: اختبار قبلى وبعدى وبعدى متأخر. وكانت نتيجة الدراسة:
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والتجويد(, ويف %( يف مهاريت )االنطالق 85التجريبية قد بلغت مستوى اإلتقان املطلوب الذي حدده الباحث وهو )
اجملموع الكلي للمهارات األربع, بينما مل يصل حتصيلهم إىل مستوى اإلتقان املطلوب يف مهاريت )تفادي اللحن 

وأوصت الدراسة بالتاىل: ضرورة تطبيق اخلطوات املقرتحة يف تدريس مقرر التالوة مبدارس  -والرتتيل(.
لقرآن الكرمي لتعريفهم بأمهية اخلطوات املقرتحة يف تنمية عقد دورات تدريبية ملعلمي ا  املرحلة االبتدائية.

 التالوة لدى التالميذ.  مهارات
أثر استخدام األقراص املدجمة يف إتقان  عنوان الدراسة:م(4244دراسة )آل كنة والحيالى  - 3

 تالوة القران الكرمي وحفظه لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
ثر استخدام األقراص املدجمة يف إتقان تالوة القران الكرمي واستهدف البحث التعرف على أ

ذا اجملموعات املتكافئة, والذي يضم  وحفظه لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. واستخدم املنهج التجريىب
تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مدرسيت  جمتمع الدراسة:وكان  جمموعتني جتريبيتني مع جمموعة ضابطة

م, وعينة البحث عبارة 2556 - 2555وللعام الدراسي   .االبتدائية للبنني واملهج االبتدائية للبنني الصناديد
أداة الدراسة: بطاقة مالحظة, وكانت نتيجة باستخدام  ( تلميذاا يف كل جمموعة,23( تلميذاا, بواقع )69عن )

 اتقان التالوة واتقان احلفظ, ووجود فرق دالة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني التجريبيتني يف الدراسة:
أوصى الباحثان و  .احصائيا بني كل من اجملموعتني التجريبيتني واجملموعة الضابطة يف اتقان التالوة واتقان احلفظ

بتزويد املدارس بالتقنيات الرتبوية احلديثة مثل مشغل األقراص املدجمة, وحث املعلمني واملعلمات على 
وإقامة دورات تدريبية للمعلمني واملعلمات على كيفية استخدامها, وتزويدهم بدليل إرشادي  استخدامها,

  .يضم أهداف وعناصر كل موضوع ويقرتح القرص املدمج املناسب له
جتربة معهد  -استثمار التقنية يف خدمة القرآن  م(عنوان الدراسة:4243دراسة )الشهرى  - 1
 الشاطيب.

اول عددا من احملاور اليت تتضمن مفهوم التقنية وأمهيتها, وكذلك تتطرق تن وهتدف الدراسة إىل:
إىل التعريف مبعهد الشاطيب كصرح تعليمي قرآين مث تتناول التعريف مبشروع التقنية يف خدمة القرآن ورؤيته 

تطبيقه وأهدافه ومربراته وفوائده ومالمح اجلودة فيه, وكذا تستعرض أهم املالمح يف تنفيذ هذا املشروع و 
على أرض الواقع بدءا من دراسته تقنيا وفق اخلطط االسرتاتيجية املدروسة وتدريب وتأهيل احملاضرين 



 

115 

 

والعاملني يف الدعم الفين, وكذا تصميم ما حيتاج إليه فيه كتصميم الدروس التفاعلية والوثائق, والتدريب 
واستخدمت الدراسة: املنهج الوصفى  شروعااللكرتوين, واستعراض البيانات اإللكرتونية الالزمة لنجاح امل

التعليم عن بعد وسيلة  - 1:الدراسة على جمتمع الدراسة:معلمى القرآن مبعهد الشاطىب وكانت نتائج
التخطيط االسرتاتيجي لعمليات  - 2.عصرية تقلل الكثري من العبء املايل واإلنساين على املعاهد القرآنية

االستفادة من اخلرباء  - 3.ويعطي جماال أكرب لتقييم األداءبناء التعليم عن بعد خيتصر الوقت 
التدريب جزء مهم من - 4.واالستشاريني يف تصميم املناهج اإللكرتونية يؤكد على جودة احملتوى املقدم
بالتاىل: أمهية التعليم وأوصت .عملية االرتقاء باألداء العام للمشاريع التقنية لصناعة الكفاءات وتطويرها

كوسيلة عصرية تقلل الكثري من العبء املايل واإلنساين على املعاهد القرآنية, وأن التخطيط عن بعد  
االسرتاتيجي لعمليات بناء التعليم عن بعد خيتصر الوقت ويعطي جماال أكرب لتقييم األداء, إىل عدد من 

 .النتائج اليت خلصتها الورقة يف جتربة واقعية
تنمية مهارات التجويد لدي معلمي  (عنوان الدراسة:م4241دراسة )جاب اهلل وأخرون  - 5

 القرآن الكرمي باملرحلة االبتدائية األزهرية.
وهتدف إىل: حتديد وتقييم مهارات جتويد القرآن الكرمي ملعلمي القرآن باملرحلة االبتدائيـة األزهرية 

تدائيـة األزهرية وكانت عينة واستخدمت املنهج التجريىب على جمتمع الدراسة: معلمي القرآن باملرحلة االب
البحث: عبارة عن جمموعة من معلمي القرآن باملرحلة االبتدائية من بعض املعاهد األزهرية مبحافظـة 
القليوبية, باستخدام أداة الدراسة:بطاقة مالحظة واختبار معرىف وكانت نتيجة الدراسة: توصل البحث 

جتويد القرآن الكرمي الالزمة ملعلمي القرآن باملرحلة االبتدائيـة  قائمة مبهارات - 1احلايل إىل النتائج اآلتية: 
تنمية  - 2( مهارة فرعية. 66( مهارة رئيسية, يندرج حتتها )11األزهرية, وقد متثلت هذه القائمة يف )

 -مهارات جتويد القرآن الكرمي لدى معلمي القرآن باملرحلة االبتدائية األزهرية, سواء يف اجلانب املعريف
كما ظهر من نتائجهم يف   -كما ظهر من نتائج املعلمني يف االختبار التحصيلي, ويف اجلانب األدائي 

بطاقة املالحظة.وأوصت الدراسة بالتاىل: إعداد معلمي القرآن الكرمي إعداداا خاصاا يتناسب مع تعليم 
بأمهية مهارات جتويد القرآن  عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم الشرعية, هتدف إىل توعيتهم.القرآن الكرمي

تدريب املعلمني على كيفية غرس وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ, حنو تعلم علم .الكرمي
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االهتمام باستخدام االختبارات التحصيلية اليت تقيس اجلانب املعريف, إىل جانب االختبارات .التجويد
ل على جوانب معرفية تتصل باألسس النظرية للمهارة, األدائية؛ ألن مهارات جتويد القرآن الكرمي تشتم

ضرورة .وجوانب أدائية تتصل بكيفية أداء املهارة, ولذلك جيب التكامل عند قياس مهارات التجويد
االستفادة من األساليب التدريسية احلديثة والتقنيات التكنولوجية مثل الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات 

 .جتويد القرآن الكرمي
فاعلية استخدام التعلم االلكرتوين غري املتزامن  م(عنوان الدراسة:4248دراسة )قزق  - 6

 )األقراص املدجمة( ىف حتسني مستوي تالوة القرآن الكرمي لدي تالميذ الصف اخلامس األساسي.
 هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلم االلكرتوين غري املتزامن )األقراص املدجمة( يف
حتسني مستوى تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ الصف اخلامس األساسي. وقد استخدمت الدراسة 
املنهج التجريبىي.على جمتمع الدراسة وهم مجيع طالب الصف األساسي يف املدارس احلكومية التابعة 

. وقد 2516-2515ملديرية تربية وتعليم القصبة اربد خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
( طالبة 72وكانت عبارة عن ).تكونت عينة الدراسة بصورهتا النهائية من طالب مدرسة عمر بن اخلطاب

( طالبة مت تدريسها باستخدام األقراص 36مقسمني إىل جمموعتني اجملموعة التجريبية مكونة من )ن 
تيادية. وكانت أداة الدراسة ( طالبة درست بالطريقة االع36املدجمة واجملموعة الضابطة مكونة من )ن 

بطاقة مالحظة أداء.  وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذا داللة احصائية بني الوسط احلسايب 
لعالمات اجملموعة التجريبية والوسط احلسايب لعالمات طلبة اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي يف 

سة فعالية استخدام التعلم االلكرتوين غري املتزامن اختبار مستوى حتسن التالوة. كما أظهرت نتائج الدرا
باستخدام األقراص املدجمة يف حتسني مستوى تالوة الطالب للقرآن الكرمي من خالل استخدام معادلة 
بالك. وأوصت الدراسة بالتوسع يف استخدام األقراص املدجمة يف البيئات التعليمية ملا هلا من أمهية يف 

سهم من خالل التعلم الذايت وتوفري الوقت واجلهد على الطالب واملعلم. اعتماد الطالب على أنف
 الكلمات املفتاحية: القرآن الكرمي, التعلم االلكرتوين, األقراص املدجمة.
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 المحور الثالث
 Active Deep Learner النشطة العميقة تجربة معايشة المتعلم الدراسات الخاصة باستخدام 

eXperience  (دراسة 13)لقرآنفى تعليم ا 
فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية  ( عنوان الدراسة:4242دراسة )بن ناصر  - 4

يف تدريس العلوم يف التحصيل العلمي وتنمية عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الثالث 
 األساسي بسلطنة عمان.

ية يف زيادة حتصيل تالميذ الصف الثالث الية إسرتاتيجية اخلرائط الذهنعحتديد ف - 1وهتدف إىل:
واستخدمت املنهج: .األساسي يف مادة العلوم بسلطنة عمان عنـد مـستويات: )التـذكُّر, والفهـم, والتطبيق

التجريىب. على جمتمع الدراسة املكون من:مجيع تالميذ الصف الثالث األساسي املقيـدين فـي املدارس 
م, والبالغ 2559/2515بية والتعليم مبنطقة الباطنـة شـمال للعـام الدراسي احلكومية باملديرية العامة للرت 

( تلميذاا وتلميـذة من تالميذ الصف 153( تلميذاا وتلميذة.وكانت عينة البحث:عبارة عن )7185عددهم )
ة, ( وتـمتوزيعهم على جمموعتني جتريبية وضابط1الثالث األساسي مبدرسة منارة العلم للتعليم األساسي )ح

تلميذاا وتلميذة موزعني على ُشعبتني, وتكونت اجملموعة ) 52حبيث تكونت اجملموعة التجريبية من )
)تلميذاا وتلميذة موزعني على ُشعبتني أيضا.باستخدام أداة الدراسة وهى: االختبار 51الضابطة من )

تيجية اخلرائط الذهنية استخدام إسرتا-1التحصيلي واختبار عمليات العلم األساسية.وأظهرت النتائج أن:
استخدام  -2.يف تدريس العلوم ذات فعالية متوسطة يف التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي

إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس العلوم ذات فعالية متوسطة يف تنمية عمليات العلم األساسية لدى 
تأهيل وتدريب طلبة  1.ت الدراسة بأن:ويف ضوء تلك النتائج أوصتالميذ الصف الثالث األساسي .

عقد الندوات والورش 2 .كليات الرتبية على استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس مواد العلوم املختلفة
التدريبية ملعلمي العلوم؛ للتعرف إىل املزايا الرتبويـة للخرائط الذهنية, وجماالت استخدامها, وكيفية توظيفها 

  .يف تدريس العلوم
واقع ممارسة معلمي العلوم الشرعية للمرحلة  م( عنوان الدراسة:2013اسة )التريكي در  - 4

 املتوسطةاالسرتاتيجيات التعلم النشط مبدينة الرياض واملعوقات املصاحبة هلا.
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وهتدف إىل: معرفة مدى ممارسة معلمي العلوم الشرعية للمرحلة املتوسطة االسرتاتيجيات التعلم  
أهم املعوقات اليت حتول دون االستخدام من وجهة نظر املعلمني مبدينة الرياض النشط, والتعرف على 

واستخدمت املنهج الوصفي املسحى على جمتمع الدراسة: املكون من معلمي العلوم الشرعية للمرحلة 
املتوسطة مبدينة الرياض من خالل أداة الدراسة: وهى استبانة وبطاقة مالحظة وأظهرت النتائج أن ممارسة 
معلمي العلوم الشرعية السرتاتيجيات التعلم النشط كانت بدرجة متوسطة. وأن أهم هذه املمارسات 
يتمثل يف التمهيد للدرس بطريقة مشوقة وجذابة, وبربط بني اخلربات التعليمية اجلديدة والسابقة. وأن 

لتعلم النشط من وجهة درجة الصعوبات اليت تتعلق مبعلمي العلوم الشرعية أثناء استخدام اسرتاتيجيات ا
نظر املعلمني يف املرحلة املتوسطة كان بدرجة متوسطة.ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن هتتم 
مراكز التدريب الرتبوي عند تصميم الربامج التدريبية للمعلمني بالرتكيز على اسرتاتيجيات التعلم النشط 

دراسي, واالهتمام بالتوزيع املتناسب واملنسجم بني اجلانب نظرياا وعملياا, جيب التقليل من كثافة احملتوى ال
النظري واجلانب التطبيقي يف مقررات العلوم الشرعية, ان تقوم وزارة الرتبية والتعليم بعمل حوافز مالية 

 للمعلمني املبدعني والطالب عند تطبيق التعلم النشط.
 قومات تعليم القرآن الكرمي اسرتاتيجيات وم( عنوان الدراسة:4241دراسة )الوادعى  - 3

وهتدف إىل: هتدف الورقة إىل الوقوف على طرق تدريس معلمي القرآن, ونقل جتارهبم, وتسليط 
الضوء عليها؛ ليستبني احلسن منها فيعم نفعه, ويستغىن به عن الطرق غري اجملدية, وال تقتصر فائدته على 

لقرآن ومشرىف الارتبية اإلسالمية أيضا وكل من املعلمني فحسب , بل تشمل املسؤلني عن مناهج تدريس ا
له صلة مبدارس حتفيظ القرآن. واستخدمت املنهج: الوصفى على جمتمع الدراسة وهم معلمى القرآن 

من املمكن استنباط وسائل تعليمية مناسبة تستخدم ىف تدريس القران  -1-الكرمي. وأظهرت النتائج أن:
إن الطريقة اإللقائية املنتشرة ىف مدارسنا وجامعاتنا ميكن .2 - إلسالميةالكرمي مبا ال يتعارض مع الشريعة ا

إن اخللل ىف  -.3بحتسينها بإدخال الوسائل التعليمية فتؤدي إىل نتائج أفضل بالنسبة لتحصيل الطال
إال أن عدم  -وإن كان هو املسئول األول-تدريس مقرر القرآن الكرمي ليس منشؤه معلم القرآن وحده 

أن يركز املشرفون  - 1 - لوسائل كل هذا أدى إىل هذا اخللل والنقص.وأوصت الدراسة باألتى:توفر ا
الرتبويون واملتخصصون أثناء زياراهتم ملعلمي القرآن الكرمي على طريقة التدريس, وأن يدلوهم على أفضل 
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 -يثة بشكل مستمر مطالبة معلم القرآن الكرمي باستخدام الوسائل التعليمية احلد -2 -طريقة وأصلحها 
ممارسة ما يأمر به القرآن من قول أو عمل كوسيلة مهمة من وسائل حتفيظ القرآن, واإلهتمام 3 - 

بالتطبيق القرآىن وليس جمرد احلفظ له؛ اقتداء بفعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع صحابته الكرام الذين  
 .فيها من العلم والعملكانوا يتعلمون عشر آيات, ال يتجاوزوهنا حىت يتعلموا ما 

معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة لدى  (عنوان الدراسة:2014دراسة )فلمبان  - 1
معلمي العلوم الشرعية يف املرحلة الثانوية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفني واملعلمني مع تقدمي 

 تصور مقرتح ملعاجلتها.
طبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة لدى معلمي العلوم وهتدف إىل التعرف على معوقات ت

الشرعية يف املرحلة الثانوية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفني واملعلمني مع تقدمي تصور مقرتح 
ملعاجلتها واستخدمت املنهج الوصفي على جمتمع الدراسة املكون من: مشرىف ومعلمي العلوم الشرعية يف 

ة مبنطقة مكة املكرمة باستخدام أداة الدراسة وهى: االستبانة وخلصت إىل جمموعة من املرحلة الثانوي
النتائج, أمهها: قلة التطبيق العملي إلجراءات تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس احلديثة أثناء تلقي التدريب, 

وء ذلك وضعف تفعيل املعلمني االسرتاتيجيات التدريس احلديثة بعد االنتهاء من التدريب, ويف ض
أوصت بضرورة تكثيف الربامج التدريبية النوعية املتقدمة علميا ومهارتيا يف تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس 

 احلديثة يف ضوء االجتاهات احلديثة يف التدريب.
برنامج تدرييب قائم على بعض اسرتاتيجيات  ( عنوان الدراسة:4245دراسة )بن عامر  - 5

 لتدريسي ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية.التعلم النشط لتطوير األداء ا
تطوير األداء التدريسي ملعلمي - 1- :و تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق هدف رئيسي وهو

واستخدمت املنهج:التجريبىبالعينـة  .الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف ضوء اسرتاتيجيات التعلم النشط
من: معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية يف املدارس احلكومية بنني,  الواحـدة على جمتمع الدراسة املكون

( معلما مت اختيارهم 48( معلم وكانت عينة البحث: عبارة عن )143والبالغ عددهم ).مبحافظة اخلرج
ه باستخدام أداة الدراسة 1427-1426بطريقة عشوائية بسيطة.  وذلك يف الفصل الدراسي الثاين لعام 

مالحظة األداء التدريسي ملهارات اسرتاتيجيات التعلم النشط )إعداد الباحث)وأظهرت وهى: بطاقة 
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النتائج:فاعليـة الربنـامج التـدرييب املستخدم ىف تطـوير األداء التدريسى ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائيـة 
داللة إحصائية بني متوسطات فيمـا يتعلـق باسـتخدام اسـرتاتيجيات الـتعلم النشــط.وأن هناك فروق ذات 

 -حل املشكالت-درجات املعلمني أثناء املالحظة القبلية والبعدية يف اسرتاتيجيات )التعلم التعاوين
االسـتفادة مـن الربنـامج املقتـرح فـي إجـراء -1ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن:.العصف الذهين(

تطوير البـرامج التدريبيـة مـن خـالل تضـمينها  - 2 .الدرا سية األخرىبـرامج تدريبيـة مشـاهبة لـه فـي املـواد 
جـزء عملـي تطبيقـي ليسـتطيع املعلـمّ  ممارسـة مـا تـم تعلمـه أثنـاء الربنـامج التـدرييب, وبالتـايل يكـون لـه أثـر 

ام الدراسي علـى تدريب املعلمني أثناء اخلدمة بشكل مستمر طيلة الع -3 .فعال ىف أدائهم التدريسي
اسـرتاتيجيات التدريس احلديثة, لرفع كفاءهتم وتطوير أدائهـم, ليواكبـوا كـل مـا جيـد علـى املنـاهجّ  الدراسية 

 .رمن تطوي
مدى ممارسة معلمات العلوم الشرعية السرتاتيجيات  (عنوان الدراسة:2015دراسة )البركة  - 6

 املزامحية التعلم النشطفي املرحلة املتوسطة مبحافظة
التعرف على مدى ممارسة معلمات العلوم الشرعية السرتاتيجيات التعلم النشط يف  :وهدفت إىل

املرحلة املتوسطة مبحافظة املزامحية, واستخدمت املنهج الوصفى على جمتمع الدراسة املكون من: معلمات 
بطاقة مالحظةوأظهرت النتائج  :دراسةالعلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة مبحافظة املزامحية وكانت أداة ال

أن درجة ممارسة معلمات العلوم الشرعية السرتاتيجيات التعلم النشط منخفضة, ويف ضوء تلك النتيجة 
أوصت الدراسة بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للمعلمات اخلاصة باسرتاتيجيات التعلم النشط, 

 والعمل على تطوير مهاراهتن.
مدى فاعلية برنامج تدريىب قائم على التعلم  ( عنوان الدراسة:4246ى دراسة )الحسين - 7

 النشط ىف اكتساب الطلبة االجتاهات حنو مادة القرآن الكرمي وحتسني حتصيلهم الدراسى.
وهدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج تدريىب قائم على التعلم النشط يف اكتساب الطلبة 

وحتسني حتصيلهم الدراسى واستخدمت املنهج شبه التجريىب على االجتاهات حنو مادة القرآن الكرمي 
جمتمع الدراسة املكون من:مجيع طلبة الصف العاشر يف منطقة اجلهراء التعليمية بدولة الكويت فـي العام 

( طالباا وطالب وكانت عينة الدراسة: اقتصرت عينة الدراسة على طلبة 655والبالغ عددهم ) 2513/2514
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يف منطقة )اجلهراء( التعليمية بواقع شعبتني للذكور ضابطة وجتريبية وشعبتني لإلناث جتريبية الصف العاشر 
ومت استخدام أداة: مقياس اإلجتاهات واختبار التحصيل  .)طالب وطالبة لكل جمموعة45وضابطة بواقع )

جتاه طلبة بني متوسطات ا) a≥05.0)الدراسى وكانت نتيجة الدراسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية
توجد .الصف العاشر حنو مادة القرآن تعزى إلسرتاتيجية التدريس )التعلم النشط, والطريقة االعتيادية(

بني متوسطات حتصيل طلبة الصف العاشر يف مادة القرآن تعزى ) a≥05.0)فروق ذات داللة إحصائية
اسة بضرورة عمل املشاغل وأوصت الدر إلسرتاتيجية التدريس )التعلم النشط, والطريقة االعتيادية(.

والدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات لتدريبهم على اسرتاتيجيات التعلم النشط واسرتاتيجيات التدريس 
احلديثة األخرى, وبضرورة حث املعلمني على زيادة مشاركة الطلبة يف العملية التعلمية. كما أوصت 

جراء دراسات أخرى تعلم النشط يف بيئة صفية نشطةالدراسة بضرورة زيادة التفاعل الصفي مبا ينمى ال
 .مشاهبة لتقصي أثر اسـرتاتيجية الـتعلم فـي حتسـني املهارات اللغوية

فاعلية برنامج تدرييب مقرتح قائم على ( عنوان الدراسة: 4247دراسة )الجمل  - 8
ياضيات يف مرحلة التعليم اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الر 

 األساسي.
هتدف الدراسة إىل: الكشف عن فاعلية برنامج تدرييب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم 
النشط يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات يف مرحلة التعليم األساسي. 

ع الدراسة: معلمي ومعلمات الرياضيات واستخدمت املنهج التجرييب مبجموعة جتريبية واحدة.وكان جمتم
للصفني اخلامس والسادس يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم غرب غزة, يف الفصل 

( معلم ومعلمة. وتكونت عينة الدراسة 55م والبالغ عددهم )2516م/2515الدراسي الثاين للعام الدراسي 
يقة عشوائية. أداة الدراسة: بطاقة مالحظة أداء. أهم نتائج ( معلم ومعلمة مت اختيارهم بطر 27من )

 - وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املعلمني عينة الدراسة على بطاقة -الدراسة: 
مالحظة التدريس اإلبداعي يف التطبيق القبلي ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي لصاحل التطبيق 

وهي أكرب من  7. 5مج املقرتح بالفاعلية حيث بلغت نسب الكسب املاك جوجيان يتمتع الربنا -البعدي. 
املستوى املقبول للفعالية, مما يدلل على أن الربنامج التدرييب فاعلية مقبولة يف اكتساب التدريس اإلبداعي 
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املالئمة  ضرورة توظيف اسرتاتيجيات منوعة وتنظيم البيئة الصفية -ومهاراته األربعة. توصيات الدراسة:
أن  -أن ينوع مصممو املناهج الدراسية أساليب التقومي وحيرصوا على تكاملية املنهاج. -لإلبداع. 

 يركزاملشرفون الرتبويون على املمارسات اإلبداعية للمعلمني يف الصف والتدريب. 
أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم  ( عنوان الدراسة:4248دراسة )آل سيف  - 9
 على إتقان التالوة لدى طالب الصف الثاين االبتدائيSTADالتعاوين

على إتقان التالوة STAD وهتدف إىل: التعرف على معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين
لدى طالب الصف الثاين االبتدائي.واستخدمت املنهج:التجريىب على جمتمع الدراسة املكون من:طالب 

اإلمام حفص لتحفيظ القرآن الكرمي بالواديني.ومت اختيار عينة الدراسة: الصف الثاىن اإلبتدائى مبدرسة 
(.باستخدام أداة الدراسة وهى:اختبار شفوى قبلى وبعدى 12( طالبا وضابطة )12من جمموعتني, جتريبية )

ة لقياس اتقان التالوة. وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموع
ويف ضوء .STADالضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسها باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين

املعلمني باستخدام هذه االسرتاتيجية لتدريس مادة القرآن الكرمي  :النتائج السابقة أوصى الباحث
وصى الباحث بضرورة للحصول على نتائج جيدة يف إتقان الطالب لتالوة القرآن الكرمي, وكذلك أ
 تدريب املعلمني على االسرتاتيجيات احلديثة وطرق استخدامها وسبل تفعيلها. 

جتربة  لتصميم وتيسري  FIRSTإطار عنوان الدراسة:(4248دراسة )بهجت, أخرون  - 42
 النشطة واملؤثرة معايشة املتعلم

 Active Deepالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم أوال التعريف مبفهوم  :هتدف الدراسة إىلو 

Learner eXperienceمث التعريف بإطار .  FIRET_ADLX.  التحليلى واستخدمت الدراسة املنهج الوصفى
 Active Deepالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم أمهية وخطورة مفهوم   - 1وخلصت الدراسة إىل:

Learner eXperience,ومدى احتياج كل من امليسر واملصمم التعليمى  وتأثريها ىف عملية انتقال التعلم
, وهو FIRET_ADLXأنه من أفضل النماذج الىت حتقق ذلك منوذج  -2لنموذج  يساعد على حتقيقها.

إطار عمل شامل وجديد يصنع جتربة ال تنسى لـلمتعلم للعيش واملضي قدما, مما يساعد يف تسهيل نقل 
إىل  FIRET_ADLXنظريات ومناذج التعلم. ويهدف إطار  التعلم. وهذا اإلطار مستمد من العديد من
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ال تُنسى وعميقة ومستدامة.وأوصت الدراسة: بأن يتم استخدام وفحص  جتربة معايشة املتعلم جعل 
 .اإلطار املقرتح باستخدام البيانات التجريبية, وإجراء املزيد من األحباث عليه

يجيات وطرائق تدريس العلوم الشرعية من إسرتات ( عنوان الدراسة:4249دراسة )الناجى - 44
 خالل البحوث الرتبوية.

وتصنيفها وفق  ,وهتدف إىل: حتديد إسرتاتيجيات وطرائق التدريس املناسبة ملناهج العلوم الشرعية
حمور العملية التعليمية, من خالل جمموعة من قواعد البيانات الرقمية للبحوث الرتبوية يف الدول 

( حبث تربوى.باستخدام أداة 171ملنهج: التحليلى. على جمتمع الدراسة املكون من: )العربية.واستخدمت ا
الدراسة وهى: بطاقة التحليل ومؤشرات تصنيف إسرتاتيجيات وطرائق التدريس. وتوصلت نتائج الدراسة 

 45, وإسرتاتيجيات ملنهج التفسري 8إسرتاتيجيات تدريس مناسبة ملنهج القرآن والتجويد, و 15إىل: حتديد 
إسرتاتيجية  38إسرتاتيجيات ملنهج التوحيد, و 8إسرتاتيجية ملنهج احلديث, و 23إسرتاتيجية ملنهج الفقه, و

إسرتاتيجية تدريس مناسبة ملناهج العلوم الشرعية  14ملنهج الرتبية اإلسالمية, كما حددت نتائج الدراسة 
إسرتاتيجيات تدريس معتمدة على  4علم, وإسرتاتيجية تدريس معتمدة على املت 76معتمدة على املعلم, و

اإلفادة من قوائم إسرتاتيجيات التدريس .1 -  ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن:املعلم واملتعلم.
املناسبة ملناهج العلوم الشرعية يف تعريف املعلمني واملختصني هبا, والكتابة عنها يف املصادر املتخصصة, 

ادة من البحوث اليت طبقت إسرتاتيجيات وطرائق التدريس على مناهج العلوم .اإلف2  - والتدريب عليها
اختبار أثر  -.3 هلا, يف معرفة كيفية توظيفها عمليا را الشرعية على حمتوى دراسي حمدد وأثبتت أث

زيادة اختبار أثر  -. 4إسرتاتيجيات التدريس على متغريات جديدة خباصة يف اجملال الوجداين واملهاري 
.اإلفادة من معيار 5  -اتيجيات وطرائق تدريس جديدة على طالب املرحلة االبتدائية خباصةإسرت 

ومؤشرات تصنيف إسرتاتيجيات وطرائق التدريس حسب حمور العملية التعليمية الذي توصلت له الدراسة 
ال العلوم .إجياد قواعد بيانات خليجية وعربية للدراسات واألحباث العلمية, وخباصة يف جم6 -احلالية

 -.إجراء املزيد من البحوث التحليلية 7  -الشرعية, وتوفري معلومات وافية عن الدراسات واألحباث
على نتائج البحوث السابقة, لتساعد الباحثني يف توجيه حبوثهم املستقبلية وتلمس  -الكيفية والكمية 

 .مواطن احلاجة واالبتعاد عن مواطن التكرار
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فاعلية استخدام برنامج تدريي مقرتح قائم على  (عنوان الدراسة:4249دراسة )الردادى  - 44
التعلم النشط يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية واجتاهاهتم حنوه يف اململكة العربية 

 السعودية. 
هارات وهتدف إىل قياس فاعلية استخدام برنامج تدريي مقرتح قائم على التعلم النشط يف تنمية امل

التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية واجتاهاهتم حنوه يف اململكة العربية السعودية واعتمد البحث على 
املنهج الوصفي عند بناء الربنامج القائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط, كما وظف املنهج التجرييب عند 

العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية يف املدينة  القيام بتطبيق الربنامج على جمتمع الدراسة: املكون من معلمي
( معلما من معلمي العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية باستخدام أداة 34املنورة تكونت عينة البحث من )

( مهارة فرعية موزعة على ثالثة جماالت 45الدراسة وهى:بطاقة مالحظة املهارات التدريسية تكونت من )
تنفيذ, التقومي(, ومقاس االجتاه حنو التعلم النشط يف التدريس اشتمل على رئيسة, هي: )التخطيط, ال

توصل البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي أداء عينة البحث يف بطاقة املالحظة ( عبارة,24)
ضهم للربنامج التدرييب ملهارات التدريس يف التخطيط, التنفيذ, التقومي( متفرقة وحمتمعة يف ضوء التعلم النشط قبل تعر 

املقرتح وبعده لصاحل القياس البعدي, كما توصل البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي أداء عينة 
البحث يف مقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف التدريس قبل تعرضهم للربنامج التدرييب املقرتح وبعده لصاحل القياس 

ة توصيات, أبرزها: االستفادة من برنامج البحث يف تدريب معلمي العلوم وأوصى البحث جبمل البعدي,
الشرعية باملراحل التعليمية املختلفة وخصوصا معلمي املرحلة الثانوية, ملا له من تأثري إجيايب يف تنمية 

أثناء مهارات التدريس لديهم, واالستفادة من قائمة املهارات التدريسية للبحث عند تقومي أداء املعلمني 
 اخلدمة.

جتربة معايشة   إطار التحقق من تأثري (عنوان الدراسة:4242دراسة )بهجت, أخرون  - 43
 Validating the Impact of FIRST as a New Learner Experienceىف تطوير املعلمني  FIRST املتعلم

Framework for Teachers Professional Development

 Teachers Professional Development ري وفاعلية الربنامج التدريىب,وهتدف إىل: التحقق من تأث

TPD, جتربة معايشة املتعلم  إطار القائم على FIRST   ىف تطوير املعلمنيValidating the Impact of FIRST 

as a New Learner Experience Framework for Teachers Professional Development واستخدمت
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على جمتمع الدراسة املكون من:املعلمني احملرتفني وكانت عينة البحث: عبارة عن جمموعة تجريىب الاملنهج:
مشاركاا: أربع وستون  157مباليزيا.وعددهم NAMA التابع ملؤسسةROOTSاملعلمني املشرتكني ىف مشروع 

 14من إندونيسيا, 31من قريغيزستان, 17دول على النحو التايل:  8أنثى, وواحد وستون من الذكور, ميثلون
من اليمن.وكانت أدوات الدراسة: من  2من فلسطني, 5من اهلند, 3من ماليزيا, 13من تنزانيا,22من لبنان,

تم مجع البيانات النوعية باستخدام جمموعة الرتكيز واالستطالعات النوعية فالناحيتني النوعية والكمية. 
أوالمالحظة املعلمني أثناء الدورة وتدوين وشهادات املعلمني ومالحظاهتم باستخدام طريقتني ؛ 

املالحظات, وثانياا من خالل مالحظتهم من خالل مقطع فيديو مسجل جللسات أثناء التمرين يف 
فصوهلم الدراسية. مت مجع البيانات الكمية من خالل االستبانات اليت أجريت للمشاركني يف 

باستخدام األساليب الكمية FIRSTجناح إطار  مت فحص والتحقق من  -1وأظهرت النتائج أنه:.الربنامج
للمعلمني بالعيش جتربة التعلم كمتعلمني حيث شعروا  TPDمسح برنامج . حيث والنوعية واملختلطة

بالتفاعل مع الربنامج والدافع للمشاركة وتطبيق طرق التدريس اليت تعلموها بعد االنتهاء من الربنامج 
 عقليةاملعلمينتجاه دورهم ليصبحوا ميسرين للتعلم وأن يركزوا على إىل تغيريFIRSTأدى تطبيق - 2مباشرة.
على مستوى املدارس, أوضح بعض املعلمني كيف استوحى زمالئهم من أساليب تيسري  -3.الطالب

على مستوى الطالب, أشار بعض املعلمني إىل أن املتعلمني شعروا مبزيد من املشاركة  - 4التعلم اجلديدة.
وا عن أن لديهم جتربة تعلمية جيدة ؛ عالوة على ذلك, يصبحون أكثر محاساا واخنراطاا يف واالخنراط وأعرب
ذي صلة  TPDكربنامج   FIRSTأظهر حتليل البيانات الكمية أن املعلمني اعتربوا -5.الصف الدراسي

األول يف  كما أظهر حتليل البيانات أن املعلمني طبقوا اسرتاتيجيات ومبادئ إطار العمل  - 6بوظائفهم.
تشجيع املعلمني على ربط خرباهتم  -1فصوهلم الدراسية.ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بأن:

تأكد الدراسة على أن  - 2ومعارفهم السابقة باملعارف واملهارات املقرتحة حديثاا لبناء معارفهم اجلديدة.
  - 3على تقدمي هذه التجربة لطالهبم. املعلمني جيب أن يعيشوا التجربة كمتعلمني أنفسهم ليكونوا قادرين

 وتوصي الدراسة بأن التعلم جيب أن يبدأ النقل من داخل قاعة التدريب, مما يضمن النقل ويزيد من زمخه.
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 دراسات(7)المحور الرابع: الدراسات الخاصة باستخدام التدبر فى التربية بالقرآن
رسة معلم القرآن الكرمي لألنشطة التدريسية مدى مما(عنوان الدراسة:4229)الغيلى والمنصورى  - 4

 الالزمة لتحقيق التدبر.
وهتدف الدراسة: إىل مدى ممارسة معلم القران الكرمي لألنشطة التدريسية الالزمة لتحقيق التدبر 
يف الكلية العليا للقرآن الكرمي, ومركزالشاطيب, ومركز اإلقراء واإلجازة بالسند, وقسم القرآن وعلومه بكلية 

لرتبية جامعة صنعاء بأمانة العاصمة. من وجهة نظر املعلمني والطلبة. واستخدمت الدراسة املنهج ا
الوصفى على جمتمع الدراسة: املكون من املعلمني والطلبة يف الكلية العليا للقرآن الكرمي, ومركزالشاطيب, 

ة صنعاء بأمانة العاصمة. وقد ومركز اإلقراء واإلجازة بالسند, وقسم القرآن وعلومه بكلية الرتبية جامع
( معلماا ومعلمة وطالباا وطالبة, باستخدام أداة الدراسة: بطاقة مالحظة, 244تكونت عينة البحث من )

وأظهرت النتيجة أن ممارسة معلم القرآن الكرمي للتدبر نادرااحيث بلغ متوسط استجابات املعلمني والطلبة 
باب اآلتية:أوالا: إن املؤسسات القرآنية بشكل عام, (, وقد يعزى ذلك إىل األس2555بشكل عام )

واملؤسسات املشمولة بالبحث تويل جانب احلفظ واإلتقان جل اهتمامها, وترتب على ذلك إمهال الرتكيز 
على جانب التدبر.ثانياا: ال يوجد منهج أو مقرر يعين جبانب تدبر القرآن الكرمي يف احللقات القرآنية أو 

هلذا اخللل املنهجي  -مؤخراا  -اسية عدا مركز اإلقراء الذي تنبه القائمون عليه داخل القاعات الدر 
فأدخل يف برناجمه الدراسي تدبرسورة الفرقان, بواقع ساعة أسبوعية فقط.ثالثاا: لعل بعض القائمني على 

ون مبقررات بعض هذه املؤسسات يف الكلية العليا للقرآن الكرمي وقسم القرآن وعلومه بكلية الرتبية يكتف
التفسري اعتقاداا منهم بأهنا تغين عن مقررات أو أنشطة التدبر.رابعاا: عدم عقد دورات ملعلمي القرآن 
الكرمي هتتم جبانب تدبر القرآن الكرمي,مما جيعل املعلم عاجزاا عن ممارسة أنشطة التدبر حىت وإن أراد ذلك؛ 

ون بإكمال منهج احلفظ وإتقانه يف الفرتة احملددة ألن فاقد الشيء ال يعطيه.خامساا: إن املعلمني مطالب
هلم يف الربنامج الدراسي الفصلي, وبناء علي ذلك يصبح إمتام احلفظ هو الشغل الشاغل هلم خالل تلك 
الفرتة احملددة, فال يلتفتون إىل جانب التدبر, ألن الوقت ال يسعفهم ملمارسة أنشطة التدبر. وأوصت 

املؤسسات القرآنية مقرراا لتدبر القرآن الكرمي يف براجمها وأنشطتها. عقد الدراسة: بضرورة أن تدخل 
دورات مكثفة ملعلمي القرآن الكرمي وتدريبهم على ممارسة األنشطة التدريسية لكيفية تدبر القرآن الكرمي 
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األسباب يف دروسهم املسجدية واملدرسية واجلامعية.إقامة ملتقى قرآين جلميع املؤسسات القرآنية ملناقشة 
اليت أدت إىل إمهال جانب التدبر, واخلروج مبعاجلات علمية توىل جانب التدبر اهتماماا يوازي االهتمام 

 جبانب احلفظ واإلتقان.
 أثر معلم القرآن الكرمي يف تعليم التدبر. ( عنوان الدراسة:4243)الحميضى   - 4

رمي وهو تربية وتعليم طالبه عبادة وهتدف إىل بيان لدور من األدوار الكبرية ملعلم القرآن الك
ومهارة تدبر الكتاب العزيز ويهدف اىل: بيان وسيلة مهمة من وسائل تربية القراء علي تدبر القرآن 
واتباعه. إبراز دور معلم القرآن يف تربية الناس على تدبر القرآن. اإلسهام يف تطوير طرق تعليم تدبر 

وصفى التحليلى على جمتمع الدراسة وهم:كل من يتوىل تدريس القرآن الكرمي.استخدم الباحث املنهج ال
القرآن الكرمي سواء كان يف الصفوف الدراسية أو معاهد تعليم القرآن أو حلقات حتفيظ القرآن أو غريها. 

. ينبغي أال يقتصر دور معلم القرآن الكرمي علي تصحيح التالوة وتعليم األداء 1: ومن أهم نتائج البحث
هناك وسائل متعددة . 2.اآليات فحسب بل ينبغي أن يعتين بتعليم التدبر والتأثر بالقرآنوحتفيظ بعض 

ميكن أن يأخذ هبا معلم القرآن الكرمي لرتبية طالبه علي عبادة التدبر مثل بيان معاين اآليات وتوضيح 
وقت اإلقراء  قد ال يتسع. 3.الكلمات الغريبة ومدارسة القرآن مع طالبه وتعليم آداب التالوة وغريها

للقيام بوسائل التدبر علي الوجه األكمل فينبغي ملعلم القرآن الكرمي أن جيتهد ويتحني الفرص للعمل مبا 
. أن يكون من أهداف دروس وحلقات القرآن الكرمي تعليم 1توصيات الدراسة:.يتيسر من هذه الوسائل

هو أهم من ذلك وهو تدبر القرآن  أال يشغل االهتمام بإمتام احلفظ وحتسني األداء عما. 2.التدبر
ينبغي ملؤسسات تعليم القرآن الكرمي أن تؤهل معلميها بتعليمهم وسائل التدبر وكيفية . 3.واالنتفاع به

 .تنميته يف نفوس الطالب ومعرفة التعامل مع كتب التفسري وعلوم القرآن
دى طالب شعبة اللغة مستويات تدبر القرآن الکرمي ل( عنوان الدراسة:4247دراسة )أمين  - 3

 العربية ومدى وعيهم بسياق آياته والذکاء االنفعايل لذائقته التدبرية.
التعرف على مستوى أداء طالب شعبة اللغة العربية ملستويات تدبر القرآن الکرمي,  وهتدف إىل:

جمتمع  واستخدمت املنهج:الوصفى على ومدى وعيهم بسياق آياته والذکاء االنفعايل لذائقته التدبرية
بكلية الرتبية بقنا. وكانت عينة البحث:مثانية  طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية الدراسة املكون من:
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قائمة مبستويات تدبر القرآن باستخدام أداة الدراسة وهى: ومثانون طالبا من طالب شعبة اللغة العربية
ية, واختبارا لقياس هذه املستويات, مت بناء مقياس الکرمي املناسبة لطالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العرب

مستوى أداء طالب اللغة  وأظهرت النتائج أن:السياق القرآين, ومقياس الذکاء االنفعايل للذائقة التدبرية 
(, وجاء مستوى %44557العربية ملستويات تدبر القرآن الکرمي جاء مبستوى ضعيف, وبنسبة مئوية قدرها )

کما جاء مستوى أدائهم   %(,75518سياق القرآين مبستوى جيد وبوزن نسيب قدره )وعيهم ملستويات ال
( مما يدل على ارتفاع مستوى وعيهم %74567ملهارات الذکاء االنفعايل للذائقة التدبرية بوزن نسيب قدره )

لقرآن بضرورة االهتمام بتنمية مستويات تدبر ا -ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة: هبذه املهارات. 
ضرورة تطوير اسرتاتيجيات تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية  -الکرمي لدى طالب شعبة اللغة العربية.

مراجعة أهداف تعليم الرتبية  -وأنشطتها ىف ضوء مستويات تدبر القرآن  ومهارات حتقق كال منها.
وورش عمل ملعلمى الرتبية  عقد دورات تدريبة -الدينية اإلسالمية  ومدى تضمنها ملهارات تدبر القرآن.

 الدينية واللغة العربية قبل اخلدمة وأثناءها ملعرفة مستويات تدبر القرآن.
مستوى  أداء معلمى الرتبية اإلسالمية ىف تنمية  ( عنوان الدراسة:4248دراسة )الدليقان  - 1

 مهارت تدبر القرآن لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة عنيزة.
د املهارات الالزمة لتدبر القرآن الكرمي ملعلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية وهتدف إىل: حتدي

وقياس مدى تطبيقهم هلا. ومت استخدام املنهج الوصفى على جمتمع الدراسة: معلمى الرتبية اإلسالمية 
مية للعام الدراسى باملرحلة الثانوية مبحافظة عنيزة وكانت عينة الدراسة عينة ممثلة ملعلمى الرتبية اإلسال

ه باستخدام أداة: بطاقة مالحظة وكانت أهم نتائج الدراسة: أوال أن املهارات الالزمة 1437\ه 1436
( مهارة هي: اإلصغاء, 14لتدبر القرآن الكرمي ملعلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية قد احنصرت يف )

, وهذه تعد املهارات الضرورية للتهيئة للتدبر, وبقية والقراءة اجملودة, واالنتباه, واملالحظة, والتساؤل
املهارات فهي لتطبيق التدبر, وعددها تسع مهارات هي: التحليل, والربط, واالستنباط, واالستقراء, 
واالستدالل, واملقارنة, والتصنيف, والتمثيل, والتطبيق. ثانيا: كما بينت النتائج أن املهارات الرئيسة لتدبر 

مي قد تراوح مستوى توافرها لدى املعلمني بني منخفض ومرتفع ثالثا: كشفت النتائج عن عدم القرآن الكر 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية ملستوى أداء مهارات تدبر القرآن الكرمي تعزي 
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ائية بني ملتغري سنوات اخلربة يف التدريس. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحص
املتوسطات احلسابية ملستوى أداء مهارات تدبر القرآن الكرمي تعرى ملتغري املؤهل الدراسي.رابعا: كشفت 
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية للفرق بني املتوسطات احلسابية ملستوى أداء مهارات تدبر 

احل املعلمني الذين لديهم أكثر من دورتني القرآن الكرمي تعری املتغري الدورات التدريبية, وهذا الفرق لص
تدريبيتني ألهنم أصحاب املتوسط احلسايب األعلى. وأوصت الدراسة باألتى: ضرورة إيالء موضوع تدبر 
القرآن الكرمي االهتمام الكايف يف حصص القرآن الكرمي للمرحلة الثانوية, والتأكيد على املعلمني مبمارسته 

من خالل تطبيق مجيع مهارات التدبر اليت اشتملت عليها الدراسة, وعدم وتوجيه الطالب إىل التدبر 
االكتفاء بالقراءة العادية فقط للقرآن الكرمي من غري تدبر وتفکر.ضرورة تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية 
 للمرحلة الثانوية بشكل خاص وبقية املراحل بشكل عام على ممارسة مهارات التدبر للقرآن الكرمي, وذلك
من خالل برامج متخصصة بالتدبر والتفكر بآيات اهلل. تعميم نتائج الدراسة وخاصة املهارات الالزمة 
لتدبر القرآن الكرمي اليت توصلت اليها الدراسة على مكتب الرتبية والتعليم يف حمافظة عنيزة, وتعميمها  

يل منهج الرتبية اإلسالمية كذلك على إدارة املدارس الثانوية لتطبيقها يف حصص القرآن الكرمي. تعد
وخاصة ما يتعلق بالتالوة ليتضمن املهارات الالزمة لتدبر القرآن الكرمي, وكذلك دليل املعلم اخلاص 

 بالتالوة مع ذكر األمثلة الكافية للتدبر, وتطبيق املهارات.
مهارات تدبر القرآن لدى معلمى القرآن  ( عنوان الدراسة:4248دراسة )السهيمى  - 5

 رحلة املتوسطة ومعوقات استخدامها.بامل
وهتدف إىل: التعرف على مهارات تدبر القرآن الكرمي الالزم توافرها لدى معلم القرآن باملرحلة 
املتوسطة, وقياس درجة توافرها, والكشف عن معوقات استخدام تلك املهارات واستخدمت الدراسة 

آن الكرمي باملرحلة املتوسطة, مبدينة الرياض املنهج الوصفى املسحى على جمتمع الدراسة: معلمي القر 
معلمة من معلمي القرآن الكرمي باملرحلة املتوسطة, مبدينة الرياض  ( ۱۷۱وتكونت عينة البحث من: )

أن مهارات  -1ومت استخدام أداة الدراسة: بطاقة املالحظة وقد توصل البحث إىل عدة نتائج من أبرزها: 
مهارات  (۱۱افرها لدى معلم القرآن باملرحلة املتوسطة, قد احنصرت يف )تدبر القرآن الكرمي الالزم تو 

أن املتوسط العام االستخدام معلمي القرآن ملهارات تدبر القرآن الكرمي يف  - 2مؤشرة.  ( ۷۸رئيسة, و)
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أن درجة معوقات استخدام مهارات تدبر القرآن  -3املرحلة املتوسطة أثناء احلصة القرآنية )معدوم( 
مي لدى معلم القرآن باملرحلة املتوسطةكبرية. وقد أوصت الدراسة بالتاىل: باالهتمام والعناية بشأن الكر 

 تدبر القرآن الكرمي, وتفعيله يف العملية التعليمية.
فاعلية برنامج تدرييب قائم على بث الوسائط ( عنوان الدراسة:4249دراسة )أكرم  - 6

 .ص القرآين لدى معلمات القرآن الکرمي)البودکاست( يف تنمية مهارات تدبر الن
معرفة فاعلية برنامج تدرييب قائم على بث الوسائط )البودكاست( يف تنمية مهارات  وهتدف إىل:

.واستخدمت املنهج:شبه التجريىب ذا اجملموعة الواحدة تدبر النص القرآين لدى معلمات القرآن الكرمي
الكرمي للمرحلة الثانوية بالتعليم العام كانت عينة  على جمتمع الدراسة املكون من: معلمات القرآن

( معلمة من معلمات القرآن الكرمي للمرحلة الثانوية بالتعليم العام مبدينة جدة, 16البحث:عبارة عن )
باستخدام أداة 2517اململكة العربية السعودية. وذلك فئى الفصل الدراسى الألول من العام الدراسى 

لقياس مهارات تدبر النص القرآين من إعداد الباحثة وأظهرت النتائج أن: وجود الدراسة وهى: مقياساا 
أثر للربنامج التدرييب القائم على بث الوسائط )البودكاست( يف تنمية مهارات تدبر النص القرآين, وذلك 

ات بوجود فروق دالة إحصائياا بني متوسطي درجات املعلمات يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس مهار 
التطوير  -ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها: .التدبر لصاحل التطبيق البعدي

املهىن واملهارى  املستدام ملعلمات القرآن الكرمي بصفة خاصة ومعلمات العلوم الشرعية بصفة عامة أثناء 
 القرآىن مبختلف جماالهتا.اإلستفادة من التقنيات احلديثة ىف تنمية مهارات تدبر النص  -اخلدمة.

مهارات تدبر القرآن الکرمي والذکاء األخالقي لدى ( عنوان الدراسة:4242دراسة )خليفة - 7
 طالب اجلامعة اإلسالمية )دراسة تنبؤية(.

وهتدف إىل: عرف درجة ممارسة طالب اجلامعة اإلسالمية ملهارات تدبر القرآن الکرمي ومستوى 
بالذکاء األخالقي من مهارات التدبر. واستخدمت  فحص القدرة التنبؤية الذکاء األخالقي لديهم مع 

املنهج: الوصفي املسحي واالرتباطي على جمتمع الدراسة املكون من: طالب املستوى السابع والثامن 
( طالب.وكانت عينة البحث: عبارة عن 1821للكليلت الشرعية باجلامعة اإلسالمية. وقد بلغ عددهم )

أحدمها  ( من طالب اجلامعة اإلسالمية باستخدام أداة الدراسة وهى: مقياسني 326بلغت ) عينة عشوائية
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حتقق املستوى املطلوب يف  واآلخر للذکاء األخالقي وأظهرت النتائج أن:  ملهارات تدبر القرآن الکرمي,
لة فروق ذات دال الذکاء األخالقي, وضعف حتققه يف مهارات تدبر القرآن الکرمي, حيث وجدت 

إحصائية بني املتوسط الفرضي واملتوسط الواقعي يف مدى ممارستهم ملهارات تدبر القرآن الکرمي لصاحل 
وأما يف مستوى الذکاء األخالقي فکان لصاحل املتوسط الواقعي, کما وجدت فروق   املتوسط الفرضي,

عدم فروق بني بني استجابات عينة البحث يف مهارات تدبر القرآن الکرمي تعزى إىل التخصص, و 
کما أظهرت نتائج البحث عدم إمکانية    استجاباهتم يف مستوى الذکاء األخالقي تعزى إىل التخصص,

الذکاء األخالقي لدى طالب اجلامعة اإلسالمية من ممارستهم ملهارات تدبر القرآن   التنبؤ مبستوى
طالب اجلامعة قائمة مهارات ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها: تبين .الکرمي
جعل تدبر  -فيتعاملهم مع القرآن الكرمي تالوة وحفظا.  -اليت مت التوصل إليها يف البحث احلايل -التدبر 

القرآن الكرمي علما قائما بذاته, وهذا يتطلب تضمني اخلطط الدراسية بعض املقررات اليت تسهم بشكل 
توظيف بعض الفاعليات واألنشطة التعليمية يف تنمية مهارات  -مباشر يف تنمية مهاراته لدى املتعلمني. 

تطوير إسرتاتيجيات التدريس اليت تنمي مهارات تدبر القرآن الكرمي  -تدبر القرآن الكرمي لدى املتعلمني. 
 لدى املتعلمني, فضال عن أساليب التقومي اليت تبني مدى حتققها لديهم. 
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 التعليق على الدراسات السابقة
 يق على دراسات المحور األول: الخاصة باستخدام نظرية عمل المخ فى تعليم القرآن:التعل
فاعلية وامهية ات هذا احملور ىف التأكيد على:  استفاد الباحث من نتائج وتوصيات دراس -

,كما  وعلى نظرية عمل املخ بصورة خاصة استخدام طرق تعلم قائمة على نظريات التعلم بصورة عامة
( 2116( )محدون 2115( )عبد الرمحن 2114( )الرفوع والقيسى 2111: )السيد من  ىف دراسات كل

استخدام وسائل تعليم  ( أمهية2115دراسة )كاتيا وأخرون  كما استفاد الباحث من (,  2116)اليوسف 
 امهية استخدام حاسة( 2112دراسة )اخلطيب  استفاد الباحث من بينما . تعدد احلواس تعتمد على
دراسة كل من  , ستخدام التكرار يف القرآن الكرميأمهية ا كما استفاد الباحث .القرآن  تعلم السمع ىف

أمهية ( 2112دراسة )بن حيىي  , كما استفاد الباحث من ( 2112( )أنشورى 2119من: )برارمى, زكار
ن بصورة خاصة , الرتبية والتعليم بصورة عامة وتعليم القرآ أثناء عملية مراعاة املشاعر وخطورة الضرب ىف

و كل ما سبق ساعد الباحث ىف اختيار معايري اختيار املهارات التدريسية اخلاصة مبعلمى القرآن حبيث 
 الربط املنطقى والربط العاطفى(-استخدام احلواس-جيب أن تراعى ثالث قواعد تعليمية وهى )التكرار

 :التعليق على دراسات المحور الثانى: الخاصة بطرق تحفيظ القرآن

حتفيظ القرآن العلمية ىف طرق الالدراسات اخلاصة هبذا احملور )امجاال( أمهية استخدام استفاد الباحث من 
الباحث اختيار جمتمع الدراسة  استفادبصورة عامة واستخدام التقنية ىف تعليم القرآن بصورة خاصة. 

ت على اختيار جمتمع الدراسة م(.بينما اتفق2514م( )جاب اهلل أخرون 2513)املعلمون( كل من )الشهرى 
 م(.2518م( )قزق 2511( )آل كنة واحلياىل 2511م( )املطرودى 2559)الطالب(كل من دراسة: )إبراهيم 

ودعمت وجهة نظر الباحث ىف اختيار طرق حتفيظ القرآن نتائج وتوصيات دراسات هذا  
 ىف حتسني مهارات التالوة واحلفظ( الباب )والىت أثبتت فاعلية وأثر استخدام التقنية والتعلم االلكرتوين

م(. وأثبتت دراسة )إبراهيم 2511م( )آل كنة واحلياىل 2513م( )الشهرى 2518لدى دراسة: )قزق 
 املقسم(.  -اجلمعي  -م(تساوى فاعلية طرق حفظ القرآن الكرمي )التسلسلي 2559

من )شرح اآليات فاعلية وأثر كل مدى  (2511دراسة )املطرودى  استفاد الباحث من بينما 
مناقشة األحكام التجويدية( يف إتقان مهارات  -الفرق بني الرسم اإلمالئي والعثماين -شرحاا إمجالياا 
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م( حتديد وتقييم مهارات جتويد 2514دراسة )جاب اهلل أخرون  استفاد منالتالوة, وبقاء أثر التعلم. كما 
 القرآن الكرمي. 

النشطة  تجربة معايشة المتعلم الخاصة باستخدام التعليق على دراسات المحور الثالث: 
 فى تعليم القرآنActive Deep Learner eXperience  العميقة

دعمت )امجاال( دراسات هذا احملور وجهة نظر الباحث ىف أمهية استخدام  جتربة معايشة املتعلم النشطة 
الباحث ىف اختيار منهج عدت كما ساىف تعليم القرآن.  Active Deep Learner eXperience العميقة 
جمتمع  حتديد الباحث ىف ستفادوااختيار املنهج )شبه التجريىب(,  حيث مت(2116)احلسيىن دراسةالدراسة 

( )الوادعى 2013 ( دراسة: )الرتيكي,بصورة عامة ومعلمى القرآن مبصر بصورة خاصة الدراسة )املعلمون
( 2518( )هبجت, أخرون 2517( )اجلمل 2015 ( )الربكة2515( )بن عامر 2014 ( )فلمبان,2514

الباحث ىف اختيار أداة الدراسة )اإلستبانة( كل  كما ساعدت(, 2525( )هبجت, أخرون 2519)الردادى 
كما دعمت وجهة نظر الباحث  نتائج   (,2125( )هبجت, أخرون2014( )فلمبان2013من )الرتيكي

تخدام التعلم النشط )التفاعلى( ىف التعليم بصورة عامة( وتوصيات مجيع الدراسات على )أمهية وفاعلية اس
وأكدت على )أمهية وفاعلية استخدامه ىف تعليم القرآن والعلوم الشرعية بصورة خاصة( دراسة: )الرتيكي 

( 2116( )الناجى2112( )آل سيف 2119( )احلسيىن 2015( )الربكة 2014( )فلمبان 2114( )الوادعى 2013
( )أثر وفاعلية 2121( )هبجت وأخرون 2112أثبتت دراسة )هبجت وأخرون  ( كما2116)الردادى 

 Active Deep Learner النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم فىتحقيق FIRST-ADLXاستخدام إطار 

eXperience) 
 التعليق على دراسات المحور الرابع: الخاصة باستخدام التدبر فى التربية بالقرآن

 

احملور )امجاال( وجهة نظر الباحث ىف أمهية استخدام التدبر ىف الرتبية بالقرآن,   دعمت دراسات هذا
 كما استفاد الباحث من (,  2116وافق الباحث ىف اختيار منهج الدراسة )شبه التجريىب( دراسة )أكرم كما

ألنشطة أمهية وفاعلية ممارسة معلم القران الكرمي للتدبر ول - 1نتائج وتوصيات مجيع الدراسات على:
أمهية وفاعلية تدبر القرآن الکرمي على سلوك ومهارة الطالب  - 2التدريسية الالزمة لتحقيقه مع الطالب 
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ضعف مهارات التدبر لدى  -4قلة وندرة )انعدام أحيانا( استخدام التدبر ىف حلقات التحفيظ  -3
 املعلمني والطالب.

 التعليق على الدراسات السابقة ككل:
رؤية الباحث لواقع تدريس  ىف تعميق)إمجاال(  نتائج الدراسات السابقةن استفاد الباحث م -

دعمت مجيع الدراسات السابقة رؤية كما   .املستمر القرآن الكرمي, وحاجة هذا الواقع للتطوير والتحسني
 الباحث ألمهية تدريب وتنمية مهارات املعلم املسلم بصورة عامة )ومعلم القرآن الكرمي والعلوم الشرعية

سواء من الطرق األصيلة )مثل   الفعالةبصورة خاصة( على استخدام نظريات وطرق التعليم والرتبية 
جتربة معايشة املتعلم النشطة  الطرق املستخدمة ىف الُكتاب أو تقنيات التدبر( أو من الطرق احلديثة )مثل 

مع أمهية اختيار عة اإلسالمية(.( )مع مراعة أن ال ختالف الشريActive Deep Learner eXperience العميقة
طرق وأساليب قوية ىف تصميم الربامج التدريبية لتحقق جتربة تعلم نشطة عميقة أثناء التدريب مما يساعد 

 على انتقال أثر التعلم لبيئة عمل املعلمني .
وحسب علم الباحث تختلف الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة في أنها أول 

 :ةدراس
( على Active Deep Learner eXperience النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم فلسفة )تطبق  -

 الربامج املخصصة ملعلمى القرآن.
 لتصميم برنامج تدريىب متخصص ملعلمى القرآن.FIRST-ADLXاستخدمت إطار  -
ة وعميقة معايشة نشطجتربة حتقيق يبية املخصصة ملعلمى القرآن على ركزت ىف تصميم الربامج التدر  -

 داخل الفصل الدراسى. انتقال أثر التعلمىف  مما يساعدلمعلم داخل قاعة التدريب, ل
 .الربط(-احلواس-)التكرار تستخدم قواعد نظرية التعلم القائم على عمل املخ ىف تعليم القرآن  -
تقنيات  تقدم طريقة بسيطة وفعالة للدمج بني طرق التعلم األصيلة )الطرق املستخدمة ىف الُكتاب أو -

 Active Deep Learner النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم التدبر( والطرق احلديثة )مثل 

eXperience.ىف جمال تعليم القرآن ) 
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ىف الربامج التدريبية املخصصة ملعلمى  Active Deep Learningتدرب على التعلم النشط املؤثر  -
 القرآن.

العمل( كاملة, \التدبر\اإلستماع \القراءة \اخلمسة )احلفظتساعد املعلم على حتقيق حقوق القرآن  -
 ووفق ترتيبها الشرعى.

 وبعد االنتهاء من األدب النظرى للبحث والذى تناولنا فيه ستة حماور عبارة عن:
 - 3تصميم التعلمى. للFIRST-ADLXإطار -Instructional Design.2تصميم الرباجمالتعلمية  - 1

طرق  - 4.أو )نظرية عمل املخ(  Brain-Based Learning Theroy على عمل الدماغ نظرية التعلم املبين
 . تدبر القرآن -Active Deep Learning.6التعلم النشط املؤثر  - 5حتفيظ القرآن الكرمي.

 الدراسات السابقة والىت كانت مقسمة ألربع حماور وهى: وأيضا تناولنا بعض
احملور الثاىن:  -ستخدام نظرية عمل املخ ىف تعليم القرآن احملور األول: الدراسات اخلاصة با
جتربة معايشة  احملور الثالث: الدراسات اخلاصة باستخدام  -الدراسات اخلاصة بطرق حتفيظ القرآن 

احملور الرابع: الدراسات  - ىف تعليم القرآن  Active Deep Learner eXperience النشطة العميقة املتعلم
 م التدبر ىف الرتبية بالقرآن اخلاصة باستخدا

وقد استفاد الباحث من اإلطار النظرى والدراسات السابقة ىف ىف حتديد املنهج املناسب للبحث 
 وحتديد جمتمعه وعينته واختيار األداة واألساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البينات.

 .جرائيةوهو ما سيتم تناوله  ىف الفصل الثالث والذي يتناول اخلطوات اإل
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث 
 منهج البحث 
 حدود البحث 
 جمتمع البحث 
 عينة البحث 
 أدوات البحث 
 بحثتطبيق ال وخطوات إجراءات 
 املعادالت اإلحصائية املستخدمة 
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 : منهجية البحثالفصل الثالث
 مقدمة:

تجربة لFIRST-ADLXإطار ى )هدف البحث إىل قياس فاعلية برنامج تدريىب مقرتح قائم عل
بعض املهارات التدريسية لدى لتنمية  (Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة معايشة املتعلم
من  واخلطوات واإلجراءات الىت متت خطة العمل حتديد وتنفيذ الفصل هدف هذا مبصر.وي معلمى القرآن

ضا مفصال لسري البحث وخطواته وإجراءته من عر كما ميثل هذا الفصل  أجل حتقيق أهداف البحث , 
حيث حتديد:  منهج البحث وجمتمعه وعينة البحث وطريقة اختيار العينة ويتناول أيضا حدود البحث 

ستطالعية, إلدراسة االوأدوات البحث )حمتوياهتا, وثبوهنا, وصدقها( واألساليب اإلحصائية املستخدمة و 
 ات تطبيق البحث وذلك كالتاىل:خطوات واجراءمجع البينات وحتليلها و 

 :منهج البحث
بواسطته يعرف مدى تأثري السبب يف النتائج مما  مت استخدام املنهج شبه التجريىب )ذو اجملموعة الواحدة(

ذلك من خالل مجع  , وسيتميسهل أحداث التغريات اإلصالحية على الظاهرة اليت جيب دراستها
الربنامج التدريىب مث حتديد أداة الصدق والثبات مث تطبيق الربنامج البيانات وحتليلها وترتيبها مث تصميم 
 على العينة مث التقييم مث حتليل البينات.

 :حدود البحث
 الحدود الموضوعية للبحث  - 4

 3على ) بعض املهارات التدريسية لدى معلمى القرآناقتصر الربنامج التدريىب املقرتح ىف تنمية 
 مهارة فرعية( مقسمة كالتايل: 15) مهارات أساسية( مقسمة إىل

 -مهارات(: مهارة استخدام الرتديد املباشر 3مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن وتنقسم إىل ) -
 مهارة استخدام الرتديد اإللكرتوىن. -مهارة استخدام الرتديد بالكتابة

 9ن, وتنقسم إىل )ىف تعليم القرآ Activ Deep Learningمهارة استخدام التعلم النشط املؤثر  -
مهارة  -مهارة استخدام اخلرائط الذهنية -مهارات(: مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط 

 -مهارة استخدام نشاط االكساب  -مهارة استخدام النشاط اخلتامى -استخدام النشاط االفتتاحى



 

122 

 

استخدام النشاط مهارة  -مهارة استخدام نشاط الربط والتلخيص -مهارة استخدام نشاط الكشف
 مهارة استخدام نشاط املهمة. -التنشيطى
مهارات(: مهارة ترتيب وحتقيق حقوق  3مهارة استخدام التدبر ىف الرتبية بالقرآن وتنقسم إىل ) -

 مهارة استخدام طرق وتقنيات التدبر. -مهارة التوازن بني كمية احلفظ والتدبر  -القرآن اخلمسة 
 مهارة فرعية مهارة أساسية

 3 مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن

 9 مهارة استخدام التعلم النشط املؤثر

 3 مهارة استخدام التدبر

 15 اجملموع

 الحدود البشرية للبحث - 4
معلمة 100معلم ذكر+  10معلم قرآن( مقسمون إىل )110مت تنفيذ الربنامج التدريىب على عدد )

يعملون مجيعا ىف جمال تعليم القرآن سواء بدوام   , تقريبا عام  50إىل  20وترتاوح أعمارهم بني  أنثى(
 .  كامل أو بدوام جزئى

 الحدود المكانية للبحث   - 3
مت تنفيذ الربنامج التدريىب داخل قاعة مركز التدريب اخلاصة بالباحث وبعض مقرات املدارس 

سوهاج( 46 -القليوبية2-اجليزة18-القاهرة44واجلمعيات املشاركة بأربع حمافظات مقسمة كالتاىل )
 جبمهورية مصر العربية

 الحدود الزمانية للبحث -1
 (2521( اىل )يونيو 2519مت التدريب على عدة دفعات ىف الفرتة الزمنية من )سبتمرب 

 :مجتمع البحث
وهو .جمتمع البحث: هو مجيع االفراد او االشياء او االشخاص الذين يشكلون موضوع مشكلةالبحث

ات العالقة مبشكلة الدراسة اليت يسعى الباحث اىل ان يعمم عليها نتائج الدراسة. لذا مجيع العناصر ذ
فان الباحث يسعى اىل اشرتاك مجيع افراد اجملتمع, لكن الصعوبة تكمن يف ان عدد افراد اجملتمع قد يكون  
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معلمى مادة  (. وجمتمع البحث بالدراسة هم2518كبريا, حبيث ال يستطيع الباحث اشراكهم مجيعا )جواد 
 مبصر.القرآن الكرمي 

ولعدم وجود احصائيات دقيقة لعدد املعلمني املستهدفني والىت تقرتب من عدة االف تقريبا, لذا 
( معلم ومعلمة 155مت االعالن عن الربنامج من خالل مركز التدريب اخلاص بالباحث وتقدم للحضور )

ج( ومن عدد من املدارس األهلية عدد من املدارس  سوها  -القليوبية -اجليزة-من أربع حمافظات )القاهرة
املهدى للغات( وأيضا من بعض -الألندلس األزهرية  - ليدرز ناشيونال -)ليدرزو انرت ناشيونال  وهى

مجعية جيل حورس -قليوبية مجعية الزهراء بالعبور -مجعية رسالة لألعمال اخلريية )وهى مجعيات القرآن
دور احلضانة مثل بعض السالم بسوهاج( و مجعية عية عثمان بن عفان و مج -مبدينة النهضة بالقاهرة 

 )مسجد الرمحة مبدينة السالم بالقاهرةوبعض املساجد مثل   سنابل بسوهاج(حضانة  –)حضانة اهلادى 
 فأصبحوا هم جمتمع البحث.  (ومسجد آل حى اهلل والسالم بسوهاج 

 :عينة البحث
ل كممثل جملتمع البحث, إال أنه سيكون هناك شبه مؤكد من وجود على الرغم من أن العينة جيب أن تعم

بعض الفجوات يف اجملتمع غري املدرجة يف العينة, وبالتايل فإن أي طريقة إحصائية مستخدمة حلساب 
العينة لن تكون متطابقة بالتأكيد يف املطابق ملعلمات جمتمع بأكمله. وبالتايل, سيكون خطأ أخذ 

و اخلطأ بني إحصائيات العينة واملطابقة مع املعلمات السكانية. من أجل معاجلة العينات هو املقطع أ
مسألة حجم عينة الدراسة, يقوم الباحث بفحص آراء العلماء بعناية الختيار حجم العينة املناسب. على 
 سبيل املثال, هناك أربعة عوامل رئيسية جيب أخذها يف االعتبار عند حتديد حجم العينة للبحث اليت

( 2( مقدار أخطاء أخذ العينات اليت ميكن حتملها ؛ )1( واليت تضمنت )1994اقرتحها(ساالنت وديلمان 
( أصغر جمموعة فرعية ضمن 4( مدى تنوع السكان فيما يتعلق خبصائص االهتمام ؛ و3حجم السكان؛ )

صيغة لتحديد حجم  بتطويرKrejcie and Morgan (1970)العينة اليت توجد تقديرات هلا. وباملثل, قام 
 العينة. تسري الصيغة على النحو التايل:

S = x2 NP (1-P) / d2 (N-1) + x2 P (1-P،) 
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"   قيمة اجلدول ملربع كاي لدرجة واحدة من x2"   هو حجم العينة املطلوب ؛ "Sحيث: "
رتض أن   نسبة السكان )يف "P""   حجم السكان ؛ N( ؛ "35841احلرية عند مستوى الثقة املطلوب )

 (.55( ؛ و"د"   درجة الدقة املعرب عنها كنسبة ).5555تكون 
املبادئ املوثوقة اليت توجه قبول هوامش اخلطأ يف جمموعة أحباث العلوم الرتبوية         

٪ هامش خطأ مقبول أيضاا, واحلد األدىن هو 5٪ كحد أقصى لألخطاء, و15واالجتماعية مذكورة هنا: 
معلماا من املؤسسات واملدارس املختارة  115نة هذه الدراسة هي إمجايل عدد ٪ هامش خطأ. ستكون عي3

 -من اجملموع الكلي والذي يتم حسابه باستخدام الدليل اإلرشادي حلجم العينة املقرتح للبحث الرتبوي 
 (:Sekaran and Bougie2010استشهد به يف)(،Krejcie and Morgan 1970الذي صاغه)

خطأ أخذ العينات يشري إىل التناقض بني بيانات العينة والقيم احلقيقية نظراا ألن          
للسكان اليت تُعزى إىل االختالفات العشوائية بني العينة وإطار العينة, فإن هامش اخلطأ املسموح به يف 

٪ 5مستوى ألفا ) 5555هذه الدراسة سيتم تقديره باستخدام اآللة احلاسبة, مع هذه, ستختار الدراسة 
٪ كخطأ يف أخذ العينات جيب حتمله. مت اختيار عينة البحث وهى عبارة 95امش خطأ( بفاصل ثقة ه

معلم( مت اختيارهم من خالل املبادئ املذكورة عبارة عن عينة واحدة ومت تدريبها على عدة 115عن )
 دفعات.

تغيري واملوافقة على عينة انتقائية تتوفر فيها شرط التعاون والرغبة ىف ال طريقة اختيار عينة البحث
 التدريب والتقييم واملتابعة.

 أدوات البحث
 : )مفهومها. محتوياتها, وثبوتها, وصدقها()االستبانة( 

بطاقة مالحظة أداء \كان خمططا أن تكون أدوات البحث عبارة عن )تقييم معرىف قبلى وبعدى 
انتقال أثر التعلم( من  استبانةو  -جتربة املعايشة  استبانةقبلى وبعدى(  من خالل تصميم الباحث و)

( املستخدم ىف تصميم الربنامج FIRST-ADLX( األمريكية ومطور إطار )SEGA.GROUP)تصميم شركة 
وغلق (Covid 19(. ولكن لظروف اجلائحة العاملية )2525التدريبىي واملستخدمة ىف حبث )هبجت وأخرون 

بطاقة  -من أداة )تقييم معرىف قبلى وبعدى  العديد من املؤسسات التعليمية تعذر تطبيق ومتابعة كل
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)الرتيكي مالحظة أداء قبلى وبعدى( واكتفى الباحث باستخدام أداة اإلستبانة مسرتشدا بدراسة كل من:
استبانة مقسمة  2ة البحث من عدد ا(, وعليه فتتكون أد2525( )هبجت, أخرون 2014( )فلمبان 2013

تتمثل أمهية نتقال أثر التعلم(.الFIRST استبانةو  -النشطة العميقة ةتجربة املعايشلFIRSTانة)استب كالتاىل:
توفر   -أداة دراسة هي االوفر من الناحية املادية  - توافق طبيعة البحوث الرتبوية -:أداة اإلستبانة ىف األتى
 بتصرف( 2513)قنديل .spssسهولة حتليل النتائج إحصائيا  -كم كبري من املعلومات 

 
 بانة الخاصة بالبحث محل الدراسة:محتويات االست

 لقياس تجربة المعايشة النشطة الفعالة(:FIRSTاستبانةاالستبانة األولى:)
لقياس مدي تأثري جتربة املعايشة النشطة الفعالة للمتعلم وقياس مدى  ستبانةاال هدف هذهتو  

 ملقدمة والفقرات(.تكون من جزئني )اتعلي القيام بالتدريب. و FIRST-ADLX Frameworkتفاعل وتأثري
 أوال المقدمة وهى كالتالى:

لقياس مدي تأثري جتربة املعايشة النشطة الفعالة للمتعلم وقياس مدى  ستبانةيهدف هذا اال -
 .علي القيام بالتدريبFIRST-ADLX Frameworkتفاعل وتأثري

 .دقائق من وقتك 8إيل  6من  ستبانةاال هستغرق هذت -
 .ومات شخصيةال يلزم كتابة اإلسم أو أي معل -
 .برجاء العلم بأنه قد يتم استخدام هذه املعلومات ألغراض حبثية ودعائية -

: وهى عبارة عن جمموعتني من األسئلة  وتدور اجملموعة األوىل من أسئلة االستبانة ثانيا الفقرات
-السن-النوع-أسئلة عبارة عن: )اإلسم 6حول البيانات الشخصية للمتعلم حمل الدراسة وتتكون من 

بلد اإلقامة(, وتدور اجملموعة الثانية من األسئلة حول قياس جتربة املعايشة النشطة  -احملافظة  -الوظيفة 
إجابات تفصيلها كالتاىل: )ال أوافق  7سؤال )مغلق( واملطلوب اإلختيار من  18الفعالة وتتكون من 

 أوافق بشدة(. -أوافق -ما  أوافق إيل حد  -ال ينطبق على -ال أوافق إيل حد ما  -ال أوافق  -بشدة
 لقياس انتقال التعلم( .FIRSTاستبانةاالستبانة الثانية:  )  
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لقياس انتقال التعلم ومدى االستفادة احلاصلة الناجتة عن التدريب.  ستبانةاال هدف هذهتو 
 ويتكون من جزئني )املقدمة والفقرات(.

 :سابقةالاإلستبانة أوال المقدمة وهى ك
وهى عبارة عن جمموعتني من األسئلة  وتدور اجملموعة األوىل من أسئلة االستبانة   ثانيا الفقرات:

-السن-النوع-أسئلة عبارة عن: )اإلسم 6حول البينات الشخصية للمتعلم حمل الدراسة وتتكون من 
دى بلد اإلقامة(, وتدور اجملموعة الثانية من األسئلة حول قياس انتقال التعلم وم -احملافظة  -الوظيفة 

إجابات  7سؤال )مغلق( واملطلوب اإلختيار من   13االستفادة احلاصلة الناجتة عن التدريب وتتكون من 
أوافق إيل حد ما  -نطبق علي الي -ال أوافق إيل حد ما -ال أوافق  -تفصيلها كالتاىل: )ال أوافق بشدة

 أوافق بشدة(. -أوافق -
ث طريقتني للتأكد من صدق االستبانة أوال  وقد استخدم الباح صدق أداة البحث )االستبانة(:

 )   صدق االتساق الداخلي. - )صدق احملكمني
-FIRSTاملصممة إلطار  SEGA.group: وذلك بالتواصل مع شركة أوال صدق المحكمين

ADLX  :املستخدم ىف تصميم الربنامج التدريىب للسؤال عن صدق وثبات أداتى اإلستبانة أخربونا بالتاىل
( منوذج 25املذكور  مت تطويره بناء على عدد من النماذج والنظريات العلمية تبلغ حواىل ) أن اإلطار

 مت تشكيل فريق حبثى مكون من كل من: FIRST-ADLXونظرية علمية. لذا ولقياس فاعلية إطار 
مصر / الواليات املتحدة SEGA.groupم. حممد هبجت: املؤسس والرئيس التنفيذي جملموعة  -

 األمريكية
 ESLSCA Business School. أشرف الصفىت: أستاذ مساعد,د -
 , مصرSEGA.groupد. أشرف شعراوى: مدير مركز البحوث, -

وذلك للبحث عن الدراسات العلمية السابقة والىت تناولت هذه النماذج والنظريات ودراسة أدوات 
ملية الىت توصلوا هلا قياسها واستخراج أداة جممعة من هذه األدوات . وقد كانت أهم الدراسات العا

 ومت اإلستعانة هبا ىف بناء االستبانة كل من:
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( بعنوان: تسهيل التحول النظري يف برامج تعليم الكبار: أداة املعلمني Kathleen1998دراسة ) -
FACILITATING PERSPECTIVE TRANSFORMATION IN ADULT EDUCATION 

PROGRAMS: A TOOL FOR EDUCATORS 
( بعنوان: بناء التحقق من صحة النسخة العربية من قائمة جرد نظام Khasawneh 2004ودراسة ) -

 Construct validation of an Arabic version of the Learning نقل التعلم الستخدامها يف األردن.

Transfer System Inventory for use in Jordan 
 Examining تطوير املهين للمعلمني( بعنوان: فحص التعلم التحويلي والKathleen2004ودراسة ) -

Transformative Learning and Professional Development of Educators 
( يف أوكرانيا: التحقق من LTSIوأخرون( بعنوان: جرد نظام نقل التعلم )Bogdan2007ودراسة ) -

 The Learning Transfer System Inventory (LTSI) in Ukraine Theصحة األداة عرب الثقافات 

cross‐cultural validation of the instrument 
التحقق من صحة خمزون نظام نقل التعلم يف  -وأخرون( بعنوان: نقل التعلم Raquel2009ودراسة ) -

 .Learning transfer - validation of the learning transfer system inventory in Portugalالربتغال.
بعنوان: مقياس التحفيز واملشاركة: اإلطار النظري, واخلصائص السيكومرتية,  (Gregory2012)ودراسة -

 ,The Motivation and Engagement Scale: Theoretical Frameworkوالعائد التطبيقي 

Psychometric Properties, and Applied Yieldsap 
 Approaches and لطالب( بعنوان: جرد املناهج ومهارات الدراسة ل2513وأخرون  Noelدراسة ) -

Study (ASSIST) Skills Inventory for Students 

يف  (LTSI( بعنوان: التحقق من صحة واختبار خمزون نظام نقل التعلم )ZEESHAN2017ودراسة ) -
 Validating and Testing Learning Transferسياق بلد نام: حالة قطاع اخلدمات يف باكستان.

System Inventory (LTSI)in a Developing Country Context: A Case of Pakistan’s Service 

Sector. 
استبانة ومت تطبيقها ىف الدراسة احملكمة )هبجت  2وبعد البحث واالطالع قام الفريق بتطوير عدد 

 دول حمتلفة. 15(  على عدد من املعلمني ىف 2525وأخرون  
ن خالل فريق البحث العلمى املشكل من قبل شركة وعليه فقد رأى الباحث ان صدق التحكيم قد مت م 

SEGA  ( فيمكن أن نكتفى هبذا. 2525وأيضا قبول االستبانة ىف دراسة )هبجت وأخرون 
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االتساق الداخلي أو ما ميكن تسميته بصدق الدراسة هو أن :صدق االتساق الداخليثانيا 
ومفرداته وفقرات  ستبانةعه لقياسه فعالا, ويقصد به وضوح االما مت وض ستبانةأسئلة اال تؤدي وتقيس

 .ستبانةالذين سوف يشملهم اال عينة الدراسة ومفهومه ألفراد ستبانةاال
( 35ومت التأكد من صدق اإلتساق الداخلى من خالل عينة استطالعية عشوائية مكونة من)

 لفاواستخدام معادالت كرونباخ أspssمعلم من ضمن افراد العينة. ومت حتليل النتائج من خالل برنامج 

Cronbach's alpha وقد أظهرت النتائج األولية مؤشرات ضعيفة تدل على أن هناك مشكلة ىف بعض أسئلة
وإعادة حتليل النتائج SEGAاإلستبانة )يعزى ذلك للفرق بني الرتمجة العربية واإلجنليزية( وبالتواصل مع شركة

ىف استبانة جتربة املعايشة,  (13-12-15اخلاصة بكل سؤال تبني أن املشكلة تكمن ىف السؤال رقم )
 وبعد حذف اجابة األسئلة املذكورة حتسنت النتائج وخرجت كالتاىل:

وجود فروق ذات داللة  النشطة العميقةتجربة المعايشةلFIRSTاستبانة  أوال أظهرت نتائج
سه على جمموع األسئلة يدل على صدق متثيل األسئلة للهدف املراد قيا   0.05))إحصائية عند مستوى 
 وذلك على النحو التاىل:

 
Case Processing Summary

% N   

100.0 30 CasesValid 

.0 0 Excluded.a 

100.030 Total 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



Reliability Statistics 

N of Items Cronbach's Alpha 

15 .506 



Item-Total Statistics

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Scale Mean if Item 

Deleted 

 

.513 .048 35.252 92.700 Q1 

.495 .193 35.720 92.267 Q2 

.468 .495 34.023 92.333 Q3 

.459 .432 33.099 92.733 Q4 

.480 .331 34.603 92.500 Q5 

https://www.manaraa.com/post/5764/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.manaraa.com/post/5764/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.manaraa.com/post/2569/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83:-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.manaraa.com/post/2569/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83:-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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.470 .256 27.803 94.300 Q6 

.448 .31228.575 93.667 Q7 

.487 .185 32.409 93.267Q8 

.535 .119 29.362 94.500 Q9 

.492 .161 33.421 92.600 Q11 

.507.055 36.116 92.567Q14 

.479 .339 34.562 92.300 Q15 

.494 .207 35.651 92.267 Q16 

.475 .377 34.326 92.533 Q17 

.507 .079 35.007 92.400 Q18 

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  نتقال أثر التعلم الFIRST استبانة ثانيا أظهرت نتائج

على جمموع األسئلة يدل على صدق متثيل األسئلة للهدف املراد قياسه وذلك على النحو 0.05))مستوى 
 التاىل:

Case Processing Summary
% N   

100.0 30 CasesValid 

.0 0 Excluded.a 

100.0 30 Total 

Reliability Statistics

N of Items Cronbach's Alpha 

13 .563 

Item-Total Statistics

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

 

.519 .335 29.752 66.800 Q1 

.552 .182 31.564 66.233 Q2 

.569 .093 32.966 67.000 Q3 

.516 .047 34.961 93.067  Q4 

.622 .051 30.120 68.533 Q5 

.549 .223 33.168 66.267 Q6 

.511 .442 30.461 66.767 Q7 

.576 .137 29.913 67.467 Q8 

.541 .342 32.961 66.267 Q9 

.534 .285 31.321 66.700 Q10 

.522 .321 29.909 66.567 Q11 

.507 .353 27.195 66.667 Q12 

.493 .473 28.930 66.633 Q13 
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 :بالبحثالعمل  جراءاتإخطوات و 
 م( أن غالبية مناذج التصميم التعليمي يف إنشائها تعتمد على منوذج 2515أشار )أبو داود كما 

ADDIEلباحث أن يكون منوذجلذا فقد رأى اADDIE هو النموذج األساسى لتصميم الربنامج حمل
 الربنامج التدريىب حمل الدراسة.العملبهى خطوات ADDIE لنموذج , وأن تكون اخلطوات اخلمس الدراسة

مكون من احلروف األوىل للمصطلحات اليت تشكل املراحل اخلمس اليت ADDIEوهذا االختصار 
 :وهي قييم الربنامج حمل الدراسةمتت ىف تصميم وتنفيذ ةت
 وهي:  البيانات األساسيةحتديد جمموعة من  مت:, وخالل هذه املرحلة Analysisمرحلة التحليل

مت حتليل وحتديد أهم املهارات الىت حيتاج هلا معلمى القرآن  . مع حتديد  : تحليل الحاجات التعليمية -
وكانت هذه اخلطوة هبا   ASKة أو املهارية أو الوجدانيةاخلاصة بالربنامج سواء املعرفي خمرجات التعلم

العديد من التحديات لكم االحتياجات الكبرية مع عدم اعتياد معلمى القرآن على الربامج التدريبية 
 الطويلة .

: والذين يتصفون بسمات خاصة جدا سواء من حيث طبيعة العمل  نتحليل خصائص المتعلمي -
حملافظة و التدين و املدنية أو القروية  , فيجب مراعاة ذلك عند اختيار األنشطة )معلم قرآن( أو الطبيعة ا

التدريبية حيث ال يكون هبا اختالط أو تضييع هليبة املعلم ومع ذلك جيب حتقيق املعادلة الصعبة من 
 حتقيق املتعة والفائدة وأيضا حتقيق جتربة تعلم نشطة وعميقة .

وكان هناك تفاوت كبري بني املؤسسات املختلفة لتعليم القرآن وأيضا  : تحليل المصادر واالمكانات - 
تفاوت بني بيئة  ومكان التدريب وبيئة العمل نفسها داخل الفصول والىت تتسم ىف بعض األماكن 

 بالبدائية و قلة املوارد املالية وأماكن أخرى بالرفاهية العالية وسهولة توفر اإلمكانيات .
وقد مت اإلطالع على العشرات من الدراسات اخلاصة مبجال تعليم القرآن  : علمىتحليل المحتوى ال  -

وأيضا التواصل مع العديد من العاملني مبجال تعليم القرآن ,  والذى يتسم بصفات خاصة من قداسة 
تعليم القرآن وكثرة املنهجيات واملؤسسات مع تعدد طرق التعليم وتنوعها بني الطرق األصيلة و الطرق 

 ديثة .احل
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ومت ىف هذه املرحلة وضع املخططات واملسودات األولية, وتشمل Design :مرحلة التصميم
 :جمموعه من اخلطوات

وكان هناك حتديات كبرية حيث جيب أن تكون األهداف :  صياغة األهداف اإلجرائية والخاصة -1
   خفية معلنة وأخرى هدافوأ أهداف مهارية ومعرفية وسلوكية حمددة بدقة وميكن قياساها مع تنوعها بني

 . 
حيث أن معلم القرآن اعتاد على التحفيظ  :تحديد المحتوى التعليمي واختيار التسلسل المناسب-2

ومن األسهل إىل األصعب   فقط فتم التدرج من مهارات التحفيظ إىل مهارات التعليم إىل مهارات التدبر 
 .ية ألنشطة أخرىكم مت تصميم بعض األنشطة لتكون هتيئة نفسية وعلم

بني اختبارات  ة وبعدية ويمتنوعة بني اختبارات قبل بطريقة اإلختباراتمت تصميم و  :بناء االختبارات -3
وسلوكية وإلكرتونية ومباشرة  وبني التقييم الذاتى واألقران واملعلم وبني التقومي  معرفية ومهارية ووجدانية

  التكويىن والنهائى .
وفيها مت البحث عن أفضل اسرتاتيجيات وطرق حديثة لتصميم : التعليمية اختيار اإلستراتيجية-4

الربنامج التدريىب حبيث حتقق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة أثناء الربنامج مع ضمان حتقيق هذه األنشطة 
 إطار النتقال أثر التعلم لبيئة عمل املتعلم , وقد مت الوصول إىل ثالث اسرتاتيجيات أساسية وهى )

FIRST-ADLX  -  التعليم املدمجblended learning –  األلعاب التحفيزية(Gamification   كما اجتاز
الباحث التدريبات الالزمة هلذه االسرتاتيجايات من خالل احلضور املباشر داخل مقر شركة 

(SEGA.GROUP األمريكية )  ب للتدريب على التصميم والتيسريبالقاهرة( إطارFIRST-ADLX)  و  ,
التعليم لومبيا باجنلرتا و منصة إداراك باألردن لكل من برنامج و ر عن بعد من خالل جامعة كاحلضو 
 Gamification .األلعاب التحفيزية  – blended learningاملدمج 

ة واملرئية من الوسائط املتنوعة بني امللموس ومت حتديد جمموعة: اختيار عناصر الوسائط المتعددة  -5 
واملتنوعة أيضا بني الباور بوينت والفيديوهات التعليمية واأللعاب اإللكرتونية وعة و املطب وواملسموعة 

 .واألمناط التعليمية  لتناسب أغلب اإلمكانات واأللوان  وكراسات الرسم  والكتابة والتلوين 
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ظة ومت فيه حتديد اخلطوات التنظيمية أو الفنية الىت سيمر هبا املتدرب من حل: اعداد السيناريو 6- 
اإلعالن والتنسيق لتنفيذ الربنامج , وخطط األيام واجللسات وكذلك ما بعد الربنامج من متابعة للتقومي 

 .وكانت مرحلة املتابعة البعدية تعترب أصعب مرحلة املهارى واملعرىف وتقدمي النصح واإلرشاد 
( SEGA.GROUP)شركةومت فيه التنسيق بني الباحث و : اجراء التقويم التكويني لمخطط التصميم -7

من خالل مراجعة الشركة لتصميم الربنامج التدريىب بعد انتهاء ( FIRST-ADLXاألمريكية ومطور إطار )
 الباحث منه وتقدمي املالحظات وتعديلها .

: ومت يف مرحلة التطوير ترمجة خمرجات عملية التصميم من خمططات Developmentمرحلة التطوير
ل الوسائل التعليمية اليت ستستخدم كم يف هذه املرحلة إنتاج  تيمية حقيقية, فوسيناريوهات إىل مواد تعل

( SEGA.GROUP)التنسيق بني الباحث وشركةأيضا ومت فيه ,  , وأية مواد أخرى داعمةالربنامج يف
من خالل  تقدمي الربنامج التدريىب لدفعة جتريبية مع تصوير ( FIRST-ADLXاألمريكية ومطور إطار )

,وإجراء عملية التقومي كامال بالفيدو ومراجعة الشركة للتنفيذ وتقدمي املالحظات وتعديلها   الربنامج
 التكويين قبل إخراج النسخة النهائية.

 على عدة دفعات , دريبمت يف هذه املرحلة القيام الفعلي بالت Implementation:مرحلة التنفيذ
اخل مقرات املؤسسات املختلفة باحملافظات اخلاصة بالباحث أو دقاعة التدريب سواء كان ذلك يف 

األربعة , وكان هناك العديد من التحديات مثل السفر واإلقامة وجائحة كورونا واألمطار ىف بعض 
األوقات وعدم امتالك بعض املعلمني لوسائل الكرتونية أو صعوبة طباعة احملتوى املعرىف أو عدم جاهزية 

 .و عدم توفر شاشة عرض أو بروجكتور بعض األماكن )خاصة مبحافظة سوهاج( أ
الربنامج التدريىب :ويف هذه املرحلة مت قياس مدى كفاءة وفاعلية Evaluatation مرحلة التقويم

, وقد مت بالفعل عمل التقييم املعرىف جلميع  واجراء عمليات التقومي املعرىف واملهارى, حمل الدراسة
كما مت . هم فقط بسبب جائحة الكورونا وغلق املؤسسات املستفيدين ولكن التقييم املهارى مت مع بعض

 البحث )اإلستبانة( . واتنات أداجتميع وحتليل بي
 المعادالت اإلحصائية المستخدمة
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  Statistical package for socialاإلحصائى وهو اختصارspssمت حتليل النتائج من خالل برنامج 
sciencesاالجتماعية, وقد ظهرت أول نسخة للربنامج عام  وهو ما يعين احلزمة اإلحصائية للعلوم
هو أحد أقدم الربامج اإلحصائية, وميكن من خالله حتليل البيانات اليت يتم  spss , حيث يعترب الـ1968

ات أو املقابالت أو املالحظات اليت حتتوي ستبانةاالستعانة هبا يف البحوث االجتماعية, عن طريق اال
بسهولة االستخدام عن غريه من الربامج اإلحصائية مل يتضمنه من spss برنامج على بيانات رقمية, ويتميز

 معادالت إحصائية تساعد الباحثني يف الوصول إىل ما يريدون.
 :دراسة استطالعية

مت   ومعلمة( معلم 35عينة استطالعية عشوائية مكونة من)تدريب من خالل  عمل دراسة استطالعيةومت 
 واقياس مدى االتساق الداخلى لألسئلةا محتليلهن مث هم القيام بعمل االستباناتاالطلب منمث مت تدريبهم 

من ( FIRST-ADLX( األمريكية ومطور إطار )SEGA.GROUP)التنسيق بني الباحث وشركةأيضا ومت  ,
قبل إخراج خالل تصوير الربنامج كامال بالفيديو ومراجعة الشركة للتنفيذ وتقدمي املالحظات وتعديلها 

 .من الربنامج  نسخة النهائيةال
وهبذا يكون الباحث قد أمت الفصل الثالث اخلاص بإجراءات وخطوات الدراسة وننتقل للفصل 

 الرابع حتليل نتائج الدراسة.
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 رابعالفصل ال
 ومناقشتها بحثال عرض نتائج

 نتائج إجابة السؤال األول 
 نتائج إجابة السؤال الثانى 
 لثالثنتائج إجابة السؤال ا 
 نتائج إجابة السؤال الرابع 
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 رابعالفصل ال

 دراسة ومناقشتهاال عرض نتائج
 مقدمة

يستهدف هذا الفصل نتائج البحث ومناقشتها وحتليل البينات, حيث سيتناول هذ الفصل عرضا 
تطبيق الربنامج  لنتائج البحث, الىت مت التوصل اليها من خالل املعاجلات اإلحصائية املناسبة, بعد

فاعلية برنامج تدريىب التدريبىي املقرتح,وتطبيق أدة البحث )اإلستبانة( على عينة البحث من أجل قياس 
 Activ Deep Learner النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل FIRST-ADLXإطار قائم على مقرتح 

eXperience وسيتم عرض النتائج ومناقشتها صرمب بعض املهارات التدريسية لدى معلمى القرآنلتنمية.
ومقارنتها ببعض الدراسات والبحوث السابقة. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفى التحليلى لتحديد 
املهارات الالزمة ملعلم القرآن وبناء الربنامج التدريىب واملنهج شبه التجريىب )ذو اجملموعة الواحدة( ىف اثبات 

 الدراسة. فاعلية الربنامج التدريىب حمل
 : البحث عرض نتائج

 نتائج إجابة السؤال األول:
 نص السؤال األول على: ما املهارات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمى القرآن؟

متت اإلجابة على السؤال األول من خالل ما توصل إليه الباحث ىف اإلطار النظرى ومن خالل 
مهارات  3) ىفالربنامج التدريىب املقرتح  التدريسية ىف مراجعة الدراسات السابقة, ومت حتديد املهارات

 مهارة فرعية( مقسمة كالتايل: 15إىل ) تنقسمأساسية( 
 مهارة فرعية مهارة أساسية

 3 مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن
 9 مهارة استخدام التعلم النشط املؤثر
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 3 مهارة استخدام التدبر

 15 المجموع

 
 :مهارات( 3طرق تحفيظ القرآن وتنقسم إلى ) مهارة استخدامأوال: 
 طرق التحفيظ باستخدام الترديد المباشر أو التلقين مشافهة: - 4

املعلم -املعلم يردد مث الطالب-املعلم هو الذى يردد: مثال )املعلم يردد والطالب تستمعأوال 
أو من -ردد والباقي يستمع العريف هو الذى يردد: مثال )ولد )نابه( ي, ثانيا  والطالب يرددون سويا(

)من مل يقرأ من أو من باب التأكيد  -باب التشجيع )من يريد( من الطالب أن يردد والباقي يستمع
تقسيم -الطالب تردد مجاعى: مثال )الطالب تردد واملعلم يستمع,ثالث الطالب( يردد والباقي يستمع( 

سيم الطالب جملموعات )ثنائية( طالب يردد تق-الطالب جمموعتني واحدة تردد واألخرى تستمع بالتبادل
 طالب يردد والباقى يستمع بالتبادل( (5/ 4/ 3)تقسيم الطالب جملموعات متعددة -وزميله يستمع بالتبادل

 طرق التحفيظ بالكتابة )اللوح والقلم(: - 4
يد الكتابة التلوين )وتكون ملن جي -الكتابة )وتكون ملن جييد الكتابة(.  -طرق الرتديد بالكتابة: 

 أو الجييدها(
 طرق التحفيظ باستخدام التقنية الحديثة )الترديد اإللكترونى(: - 3
 الطالب يسمع ويردد مع غريه. من خالل )هاتف /  حاسب أىل /  راديو.. هكذا(   -
  الطالب يسجل صوته ويسمع نفسه. - 

 ( مهارات حتفيظ القرآن1) توضيحى رقم شكل

طرق 
 التحفيظ

 إلكترونى

 كتابة

 مباشر
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وتنقسم ,فى تعليم القرآن Activ Deep Learningلتعلم النشط المؤثر استخدام ا ةمهار ثانيا:
 :مهارات( 9إلى )

فكر /  : مثل اسرتاتيجية )فى تعليم القرآن مهارة استخدام استراتيجيات التعلم النشط -4
 -الكرسى الساخن  -قل /  أكمل  -حفلة شاى  -احلركة العشوائية   -التعاقب احللقى   -زاوج /  شارك  

 -األكواب املقلوبة  -عصا املثلجات  -املخيلة املوجهة  -املايكروفون الساخن  -الكرة الساخنة  -ر بظهر ظه

 -توصيل األمانة   -حرب الثلج   -داخل الدائرة   -اللوحات الورقية  -املقابلة الشخصية   -أشكال فن

 (اخلطوة العسكرية -الوصول للكنز 

 :فى تعليم القرآنمثلمهارة استخدام الخرائط الذهنية -4
 التعريف بالقرآن )تعريفه / أجزائه /  سوره/  نزل على من / نزل ىف شهر.....  وهكذا ( .1
 التعريف بسورة )امسائها / أياهتا/  مكية /.....  وهكذا ( .2
 التعريف بشخصية )إمسها / أصلها /  بلدها.....  وهكذا ( .3
 ا(سور جزء معني )جزء تبارك: امللك/ القلم......وهكذ .4
 تقسيم سورة آليات  )اإلخالص: قل هو اهلل أحد /  اهلل الصمد/ .......وهكذا( .5
 وصف النار هكذا( 11: 6وصف اجلنة / من  5تقسيم سورة ملوضوعات )مثال من آية  ا:  .6
 األيات املتشاهبة ىف سورة واحدة )قال يا قوم( .7
 األيات املتشاهبة ىف سور متعددة  )أفلم يسروا ىف األرض( .8
 لواردة ىف سورة واحدة  )إبراهيم/  موسى /  نوح...هكذا(القصص ا .9
القصص الواردة ىف سور متعددة لشخصية واحدة. )قصة موسى وردت ىف سور طه /   .15

 القصص..هكذا(
 آية  وفوائدها  )مثال: رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه( .11
 معىن معني وآيات تدور حوله  )كالم عن التقوى مثال( .12
 د/ الثناءعلى اهلل /  حروف مقطعة / .....وهكذا(مفاتح السور: )احلم .13
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السور املكية واملدنية: )مكية مثل: ق/ الطور/  النجم...وهكذا( )مدنية مثل: الرمحن/  احلديد/   .14
 اجملادلة.... وهكذا 

 أحكام التجويد: )أنواعها /  الواردة ىف آية  مثال/    أمثلة كلمات هبا احلكم....وهكذا( .15
يقوم املعلم بافتتاح اللقاء التعلمى  :فى حلق القرآن النشاط االفتتاحىمهارة استخدام -3

يقوم بعمل هتيئة نفسية وعلمية للمتعلمني و  بنشاط افتتاحى يعمل على زيادة جاهزية املتعلمني للقاء,
 .ويكفى أن اهلل سبحانه وتعاىل بدأ كتابه بالفاحتة

م املعلم خبتام اللقاء التعلمى بنشاط يقو فى حلق القرآن:مهارة استخدام النشاط الختامى -1
يعمل على جتميع )مللمة( فوائد اللقاء وتنظيمها داخل عقله وما هو املطلوب منه بعد اللقاء, و ختامى,

 وترك انطباع إجياىب لدى املتعلمني مما حيفزهم للحضور مرة أخرى )الحظ املعوذتني(.
ى نشاط تعلمى يقوم به املعلم وهو أفى حلق القرآن: كسابمهارة استخدام نشاط اإل  -5

 هو الغاية  واألنشطة األساسية املبىن عليها عملية التعلم وحتقيق أهداف التعلم ., و ويشارك معه الطالب
هو إجراء )يرافق(عملية التعلم ( فى حلق القرآن:الكشف)التقويممهارة استخدام نشاط -6

اجعة للمتعلم مبا يكفل تصويب مسريته بقصد التحقق من الوصول ملخرجات التعلم, وتوفري تغذية ر 
 .التعلمية

هو نشاط يقوم به املعلم لربط فى حلق القرآن: مهارة استخدام نشاط الربط والتلخيص -7
 املفاهيم اجلديدة بالسابقة وتلخيصها على أن يكون هذا الربط نشط )سحب وليس دفع(.

يقوم به املعلم أثناء اللقاء هو نشاط فى حلق القرآن: مهارة استخدام النشاط التنشيطى -8
هبدف تغيري حالة املتعلم وتنشيطه لريفع من مستوى الطاقة واالندماج لديه مث يستكمل مسار التعلم مرة 

 .أخرى
يقوم املعلم بتحديد مهمة أو أكثر لكل فى حلق القرآن: مهارة استخدام نشاط المهمة -9

ل دور املعلم يتفعمن خالله يتم  دريب(لقاء ويطلب من املتعلم أن يقوم هبا )خارج قاعة الت
 عمل على زيادة تفاعل واندماج املعلم واملتعلم خارج قاعة التعلم.يو الرتبوى.
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 مهارات استخدام التعلم النشط العميق ىف تعليم القرآن (2شكل توضيحى )

 
 

 :مهارات( 3مهارة استخدام التدبر فى التربية بالقرآن وتنقسم إلى )ثالثا:
 \القراءة  \اإلستماع  \التدبر  \)العمل:ة ترتيب وتحقيق حقوق القرآن الخمسةمهار  - 4
الفرق .وحتديد القيام هبا وفق ترتيبها الشرعى ,القيام حبقوق القرآن اخلمسة كاملة - 1من خاللاحلفظ(

 .بني )ترتيب املرحلية( و)ترتيب األمهية(
حفظ( % 85عبارة عن ) هج األطفالمناأن تكون :مهارة التوازن بين كمية الحفظ والتدبر -4

تدبر(.وهبذا يكون هناك تدريب وتقوية عضلة التدبر مما % 25بسبب قدرهتم الكبرية على احلفظ و)
:  أن تكون مناهج الكبار عبارة عن مناهج الكباروأن تكون  يساعدنا على زيادة كمية التدبر مع الزمن.

لديهم من خربات سابقة وأيضا احتياجهم للتطبيق تدبر( بسبب قدرهتم الكبرية على الفهم ملا % 85)
 حفظ( بأن حيفظوا مجلة أو آية أو عدة أيات حسب قدرهتم.% 25بسب أهنم مكلفون  و)

األسئلة املفتوحة )شحذ -املخيلة املوجهة ):مثل مهارة استخدام طرق وتقنيات التدبر -3
الربط بني السورة -ط بني األمساء احلسىن واملوضوع الرب-األسئلة اإلفرتاضية )ماذا لو( -األسئلة املغلقة -ذهىن(

التعلم 
النشط 
 المؤثر

نشاط 
 تنشيطى

 نشاط المهمة

نشاط ربط 
 وتلخيص

 نشاط كشف
 نشاط إكساب

 نشاط ختامى

نشاط 
 افتتاحى

خرائط 
 ذهنية

 استراتيجيات
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البحث عن املخرب به واملخرب عنه  -الربط بني اآلية  احلالية والسابقة والالحقة -احلالية والسابقة والالحقة 
 (.البحث عن الصفات-البحث عن مقاصد السور -

 

 ىف تعليم القرآن التدبرمهارات استخدام  (3شكل توضيحى )
 

 جابة السؤال الثانى:نتائج إ
-FIRSTإطارالقائم على  املقرتح الربنامج التدريبىينص السؤال الثاىن على: ما أسس بناء 

ADLX صر ؟مب بعض املهارات التدريسية لدى معلمى القرآنىف تنمية 
قد اعتمد البحث )الربنامج التدريبىي( و  مادة متت اإلجابة على السؤال الثاىن من خالل تصميم 

  :يف بناء الربنامج على املصادر التالية الباحث
 .اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة -
 دراسة الطرق األصيلة ىف تعليم القرآن والعلوم الشرعية. -
 دراسة اإلجتهات احلديثة ىف التعليم عامة وتعليم القرآن خاصة. -
 استشارة عدد من املتخصصني ىف الرتبية وتعليم القرآن. -
للباحث والىت اكتسبها من خالل عمله ىف جمال التدريب وأيضا ىف  جمال تعليم اخلربة الشخصية  -

 القرآن.

تدبر 
 القرآن

تقنيات 
 التدبر

الحفظ 
 والتدبر

حقوق 
 القرآن
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األمريكية واملتخصصة ىف جمال تطوير طرق واسرتاتيجيات التعلم,  SEGA.GROUPالتعاون مع شركة  -
 املستخدم ىف تصميم الربنامج التدريبىي.FIRST-ADLXومطور إطار 

 قترح على المكونات التاليةو قد اشتمل البرنامج التدريبي الم
 التدريبى.  ثانيا: مكونات البرنامج التدريبى. أوال: اإلطار العام للبرنامج
 :وفيما يلي تفصيل ما سبق

 أوال: اإلطار العام للبرنامج: ويتناول هذا اإلطار
 :التعريف بالبرنامج المقترح -أ

تقل بتدريس القرآن من واقعه احلايل إىل هو عبارة عن جمموعة من اخلطوات واجللسات التدريبية اليت تن
الصورة املأمولة )إجياد جيل قرآىن سعيد(, ويساعد الربنامج ىف تنمية بعض مهارات التدريس 

 بتصرف(2517)اجلمل .الرتبية بالقرآن( لدى معلمي القرآن -التعليم-األساسية)التحفيظ
لسعيد( واهلدف من اإلسم اإلشارة وقد مت تسمية الربنامج التدريىب  تسويقيا باسم: )التحفيظ ا

. إذا مبفهوم املخالفة )أنزلنا عليك القرآن [1]طه:(   ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ) إىل قوله تعاىل
أن دوره  -2أن يكون املعلم نفسه سعيدا بالقرآن. -1لتسعد( فينبغى على معلم القرآن اإلنتباه لألتى:)
 -4تعليم القرآن جيب أن يتسم بالسعادة.أن وقت  -3األساسى مساعدة الناس على السعادة بالقرآن.

أن التحفيظ السعيد هو الذى  -5أن خنتار طرق التدريس الىت حتقق السعادة للمعلم واملتعلم واجملتمع.
 جيمع بني احلفظ والتدبر والعمل, وليس احلفظ اجملرد(

 :الفكرة العامة للبرنامج المقترح -ب
رب قادر على استخدام طرق التعليم األصيلة )مثل طرق برنامج )مبسط وعملى( يف: اعداد معلم قرآن م

ترديد الكتاب وتقنيات تدبر القرآن( مع دجمها بطرق التعلم احلديثة مثل )اسرتاتيجيات التعلم النشط 
(  ىف حتفيظ وتعليم والرتبية بالقرآن., وذلك من خالل )معايشة جتربة تعلم Active Deep learningاملؤثر  

 م(  مما يعود بعمق واستدامة األثر على املعلم واملتعلم..نشطة مؤثرة للمعل
 :ج. مبررات تصميم البرنامج
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استنادا إىل الدراسات الرتبوية اليت اهتمت بطرق تدريب وتطوير معلمى القرآن واستشارات العديد من 
ت التالية املتخصصني ىف اجملال وأيضا من خالل خربة الباحث العملية استطاع الباحث أن حيدد املربرا

 اليت دعته إىل تصميم هذا الربنامج:
الكثري من مؤسسات ومعلمى القرآن يركزون فقط على )احلفظ وتصحيح التالوة( دون  -

اإلهتمام بالتدبر والعمل, إما بسبب )عدم وعى( أو )عدم مهارة( أو )كالمها( على الرغم من أمهية 
.كما ىف [26]ص:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)التدبر والعمل بالقرآن 

 (2116( )الردادى 2112( )السهيمى 2112( )الدليقان 2113دراسة كل من: )احلميضى 
وعلى الرغم من الرتكيز فقط على )احلفظ وتصحيح التالوة( فإن عدد كبري من  معلمي القرآن  -

األسرة أصبحوا )ُمسمِّعني وليسوا حُمفِّظني فضال أن يكونوا مربني( فاإلعتماد األساسى منصب على دور 
كما ىف دراسة كل من:)جاب اهلل .ىف حتفيظ األوالد وذلك لعدم امتالك املعلم ملهارات التحفيظ والرتديد

 (2116( )الردادى 2113()الشهرى 2112( )قزق 2114
لألسف الشديد ىف الكثري من البلدان مهنة معلِّم القرآن أمست )مهنة َمْن ال مهنة له( كل من  -

ل معلما, بدون معايري واضحة لصفات معلم القرآن. وذلك بسبب احلاجة حفظ قدرا من القرآن يعم
الكبرية للمعلمني وقلة املؤهلني, على الرغم من وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعلمى القرآن بأهنم: 

( )جاب اهلل 2115كما ىف دراسة كل من: )الزهراىن «.صحيح البخاري«)خريكم َمن تعلَّم القرآن وعلَّمه»
 (2114( )جاب اهلل 2116( )الردادى 2113( )اللحياىن 2114

اجتاه العديد من معلمى القرآن اىل الرتكيز فقط على حمور واحد من حماور العملية التعلمية  -
)ماذا(, فيبذل جمهود كبري ىف تعلم أحكام التجويد واحلصول على اإلجازات العلمية ىف القرآءات املختلفة 

ذا وكيف( أعلم وأرىب بالقرآن, فيقومون باستخدام طرق وأساليب تعليمية وعدم اإلهتمام مبحورى )ملا
( 2517تقليدية وضعيفة ال حتقق  )املتعة والفائدة( املرجوة من تعلم القرآن.كما ىف دراسة كل من: )قزق 

( 2513( )احلميضى 2519( )الردادى 2517)اجلمل  (2518)هبجت  (2514( )السيد 2514)جاب اهلل 
 (2518( و)الدليقان 2518)السهيمى 
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خوف العديد من معلمى القرآن من استخدام طرق تعلم إبداعية أو وسائل )غربية حديثة( ىف  -
تعليم القرآن خوفا من الوقوع ىف )اإلبتداع(, أو أن تكون هذه الوسائل هبا خمالفات شرعية, أوتتسبب ىف 

اجعة شرعية فتحتاج لتنقيب وتنقيح تضييع هيبة القرآن  )بعض الوسائل خمالفة فعال وحتتاج إىل مر 
( )الردادى 2514لنحصل على حصاد الرؤووس وليس حصاد النفوس(.كما ىف دراسة كل من: )جاب اهلل 

 (2519( )الردادى 2517)اجلمل  (2518)هبجت  (2515( )الزهراىن 2519
ل عدم معرفة العديد من معلمى القرآن )البعض منهم يعلم األحاديث لكن بدون تصور كام -

لكيفية تطبيقها( بالطرق اإلبداعية الىت استخدمها النىب )صلى اهلل عليه وسلم(  ىف دعوته, مثل )البيان 
درجات \لغة اجلسم  \الشحذ الذهىن\الرسومات التوضيحية\التجربة واخلطأ\تبادل األدوار\العملى
( وكلمة )التدارس( تقنيات التدبر( والىت يلخصها حديث )يقرآهم العشر \طرق التحفيز\اللعب\الصوت

الورادة ىف احلديث والىت تتفق متاما مع فلسفة  )التعلم النشط( أو التفاعلى.كما ىف دراسة كل من: 
( )السهيمى 2513( )احلميضى 2517)اجلمل  (2518)هبجت (2517( )قزق 2515( )الزهراىن 2519)الردادى 

 (2514( )جاب اهلل 2518( و)الدليقان 2518
التدريبية )اخلاصة بطرق التعلم( الىت التحق هبا معلمى القرآن مل تشفى  العديد من الربامج -

غليلهم, إما بسبب صعوبة اسقاطها على الطبيعة اخلاصة بتعلم القرآن, أو أن طريقة تصميم هذه الربامج 
تعتمد على قوة احملتوى العلمى فقط. دون استخدام وسائل تدريب فعالة حتقق عمق واستدامة األثر, أو 

بب عدم املتابعة من قبل املدرب لتفادى العقبات الىت قد يواجهها املعلم أثناء التطبيق. كما ىف دراسة بس
 (2514( )جاب اهلل 2517()اجلمل 2517)قزق  (2518)هبجت  (2519كل من: )الردادى 

 :د. أسس بناء البرنامج المقترح
لباحث يف بناء الربنامج على مبادئ أساسية يف ضوء املربرات اليت دعت لتصميم الربنامج التدريىب اعتمد ا

تعكس أمهية هذا الربنامج وضرورته كاجتاه لبناء معلمني ومعلمات قادرين على حتفيظ وتعليم والرتبية 
بالقرآن, وذلك من خالل الطرق اإلسالمية األصيلة مع دجمها بالطرق احلديثة, أو باختصار)تربية 

 إىل األسس التالية يف بناء الربنامج: قرآنية...بطرق إبداعية( ومت اإلستناد
 التعليم أكثر من الرتبيةالرتكيز على  -
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 احلفظ أكثر من التدبرالرتكيز على  -
 املعارف أكثر من املهاراتالرتكيز على  -
 النمطية أكثر من اإلبداعالرتكيز على  -
 الكم أكثر من الكيفالرتكيز على  -

 هـ. الهدف العام للبرنامج 
التخطيط لربنامج تدرييب معني يتطلب حتديد قائمة بكل من األهداف  إن( 2517يقول )اجلمل 

العامة واألهداف السلوكية اليت يسعى الربنامج إىل حتقيقها من خالل دراسة موضوعاته املختلفة, وذلك 
 .ليتحقق تعلم أفضل ويتحقق تقومي أكثر دقة وموضوعية

اكساب أو تنمية املعارف واملهارات لذا فاهلدف العام للربنامج التدريىب حمل الدراسة هو: 
والقناعات األساسية الالزمة ملعلم القرآن ليقوم بوظيفته )حتفيظ وتعليم والرتبية بالقرآن( بصورة أكثر  

 كفاءة.
 :ثانيا: مكونات البرنامج وتشمل

 األهداف السلوكية )مخرجات التعلم( للبرنامج التدريبى المقترح  . أ
 قادرا علي أن: بنهاية الربنامج سيكون املتعلم

 :وجدانيا 
 ينتبه  المهية السعادة بالقرآن للفرد واجملتمع  -
 يرغب ىف إحياء الطريقة النبوية ىف تعليم القرآن       -
 يلتفت ألمهية دور  املعلم املرىب -
 يقدر أمهية استخدام النظريات العلمية احلديثة ىف تعليم القرآن -
 تاب ىف عملية التحفيظ( طريقة  لرتديد الكُ 14يعى امهية استخدام  ) -
 (  قواعد عند استخدام طرق الرتديد 10يدرك أمهية مراعاة ) -
 يشعر باملتعة أثناء جتربة اسرتاتيجيات التعلم النشط املؤثر -
 ينتبه للعالقة بني التعلم النشط املؤثر ومفهوم )تدارس القرآن( الوراد ىف السنة -
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 (  ووفق ترتيبها الشرعى.يفسر أمهية القيام باحلقوق اخلمسة للقرآن )كاملة -
 يقدر عظم وأمهية التدبر والعمل بالقرآن  -

 :مهاريا
 ( طرق للرتديد املباشر10يستخدم  ) -
 ( طريقة للرتديد بالكتابة والتلوين2ميارس  ) -
 طريقة للرتديد اإللكرتوىن (2يطبق  ) -
( اسرتاتيجية للتعلم النشط املؤثر ىف جمال تعليم القرآن ىف 20يستطيع تطبيق ) -

 املراجعة(\احلفظ\الفهم)
 ميتلك القدرة على ادارة نشاط تعلمى مبفهوم )التدارس( وليس )التدريس(  -
 ( طريقة للخرائط الذهنية ىف جمال تعليم القرآن 15يستخدم ) -
 ميتلك احلد األدىن من كيفية تصميم  لقاءات تعلمية نشطة ومؤثرة -
 -ة األساسية داخل اللقاءات )افتتاحى( أنواع من األنشط7( فكرة ابداعية لتنفيذ )70يستخدم ) -

 تنشيطى(  -مهمة   -ربط وتلخيص -كشف-اكساب -ختامى
 (%80 - %20يوازن بني كمية احلفظ والتدبر عند تعليم الكبار واألطفال ) -
 ( تقنيات لتدبر القرآن10ميارس ) -

 معرفيا:
 يستنبط أهم مالمح الطريقة النبويةىف تعليم القرآن -
 مرب(  -معلم -حمفظ -آن )مسمعيرتب درجات معلم القر  -
 ربط( \حواس \قواعد التعلم طبقا لنظرية عمل املخ )تكرار بعض حيدد -
 االلكرتوىن( -الكتابة-حيدد طرق الرتديد )املباشر  -
 فروق بني التعلم النشط والتعليم التقليدى (6)يدرك  -
 (تأمل أو تفكري\كتابة\قراءة\حتدث\مييز عمليات التعلم النشط اخلمسة)استماع  -
 حيدد ضوابط استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم القرآن -
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 عمل(  \تدبر \استماع\قراءة\حيصر حقوق القرآن اخلمسة )حفظ -
 يعلم ترتيب احلقوق من حيث األمهية. وبعض أدلة كل حق   -
 حيدد مفهوم التدبر والفرق بينه وبني التفسري -

 مخرجات التعلم الموازية
لكن حيتاج املتعلم إليها لتساعده ىف التطبيق مستقبال مثل وهى بعض األهداف الغري معلنة و 

 بتصرف( 2518اإللتزام بالوقت  وغريه )هبجت  
 يشعر املعلم باألمل وتقل لديه حالة الفتور واالحباط املوجود لدى البعض من التيار االسالمى. -
 ينتبه املعلم  ألمهية إدارة الوقت عامة وىف العمل الدعوى خاصة. -
 ية اإلبداع ىف استخدام األدوات التعلمية.  يلتفت ألمه -
 يالحظ خطورة استخدام القسوة ىف تعليم القرآن. -
 يفتخر بالرتاث اإلسالمى ىف جمال التعلم. -
 .يفرح باتقانه التجويد من خالل تسجيله لصوته ومساعه -
 .يدرك أمهية اللعب للمعلم واملتعلم -
 ال الدعوة )وفقا للضوابط الشرعية(.ينتبه ألمهية استخدام وسائل التعلم احلديثة ىف جم -
 يلتفت ألمهية التخطيط والبعد عن العشوائية ىف جمال الدعوة. -
 يأسف حلالة اإلختالف والتشرذم املوجودة ىف التيار اإلسالمى. -
 .يتبىن نشر ثقافة الإلجتماع على القرآن -
 وتطبيقاهتا املختلفة ىف احلياة.%( 85\%25) يالحظ أمهية نظرية باريتو -
 .ىن نشر ثقافة التدبر ىف اجملتمعيتب -
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 :محتوى )محاور( البرنامج التدريبي المقترح -ب
( أنه: جيب أن يتضمن حمتوى الربنامج التدرييب مجيع جوانب اخلربة املتوقع من املعلمني 2517يقول )اجلمل 

تدرييب وإعداده ما اكتساهبابعد التدريب على الربنامج.  ويستحسن أن نراعى يف اختيار حمتوى الربنامج ال
تنظيم املوقف 2- .مالءمة حمتوى الربنامج لألهداف املوضوعة والقدرة على حتقيقها لدى املعلمني1- يلي

كتابة األهداف يف 3- .حبيث يتضمن املتطلبات األساسية الالزمة لتكوين املهارة املطلوبة لدى املعلمني
مشولية 4- .تقومي األهداف اليت مل تتحققشكل سلوك إجرائي حىت يتسىن احلكم على مدى حتقيقها و 

مراعاة 5- .حمتوى الربنامج على مجيع جوانب اخلربة واملهارة املطلوب تنميتها لدى املعلمني مهنياا وأكادميياا 
 .القابلية للتقومي املستمر بأنواعه6- .الفروق الفردية بني املعلمني

رح: مقدمة وتمهيد وثالث لذى فقد تضمن محتوى )محاور( البرنامج التدريبي المقت
 وحدات تدريبية تفصيلها كالتالى:

الطريقة النبوية ىف \خريية تعلم وتعليم القرآن \وتتناول الكالم عن)السعادة بالقرآنالمقدمة: -
 درجات معلم القرآن(. \تعليم القرآن
استخدام \ويتناول قواعد التدريس القائمة على نظرية عمل املخ )التكرار  التمهيد: -

 الربط(, وكيفية تطبيقها ىف جمال تعليم القرآن.\ساحلوا
وتتناول كيفية استخدام طرق التحفيظ والرتديد   الوحدة التدريبية األولى: -
 إلكرتوىن( ىف حتفيظ القرآن.\كتابة\)مباشر

 Active Deep learning وتتناول كيفية استخدام التعلم النشط املؤثر  الوحدة التدريبية الثانية: -
 أنشطة( ىف تعليم القرآن.   \خرائط ذهنية  \ات )اسرتاتيجي
 \التدبر واحلفظ  \وتتناول كيفية استخدام التدبر )حقوق القرآن   الوحدة التدريبية الثالثة: -

 تقنيات التدبر( ىف الرتبية بالقرآن .
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 الجدول الزمني لتنفيذ أنشطة التدريب:ج. 
فيجب أن مير كل نشاط  بثالث مراحل طبقا  Deep learning من أجل حتقيق التعلم العميق )املؤثر(

مراجعة  \Activityتيسري النشاط \Readinessوهى )زيادة اجلاهزية RAR.modelلنموذج 
( واليت تعد أيضا الوحدة الرئيسية يف التعلم التجرييب.وينطبق ذلك على كل نشاط Reviewingنشطة

 (  2518)هبجت بتصرف.داخل الربنامج التدريىب, وعلى الربنامج التدريىب ككل
ساعة تدريبية( موزعة على ثالثة أشهر, من خالل ثالث  35وعليه يتكون البرنامج من )

 مراحل أساسية:
قبل رحلة التعلم, والتواصل  أسبوعوتكون ملدة  (:Readinessزيادة الجاهزية مرحلة التمهيد )

 ساعات تدريبية(.5غري متزامن( بإمجاىل )Onlineخالهلا )
ا عمل هتيئة )علمية ونفسية وتقنية للمتعلم( لتحقيق اإلستثمار األمثل من رحلة ويتم فيه -
 التعلم.

 التعارف بني فريق العمل واملتعلمني وأيضا املتعلمني بعضهم وبعض. -
 التعرف على الربنامج واجلدول الزمىن وكيفية التواصل ومعايري التقييم. -
 التقييم القبلي. -
 توقعاته من الربنامج(.\األدوات الىت حيتاج لتعلمها\قابل املعلم ألهم )التحديات الىت ت استبانة -
 على املتعلمني. PDFتوزيع احملتوى املعرىف  -
 اوملدة اسبوع تقريبا )ويتم التواصل فيها مباشر  (:Activityتيسير النشاطمرحلة رحلة التعلم ) 

Online( بإمجاىل )ساعة تدريبية(.20متزامن 
ساعات 5( لقاءات تعلمية مدة اللقاء )3علمية مباشرة( من خالل )ساعة ت 15تستغرق الرحلة ) -

تدريبية(  يتخللهم اسرتاحتان مدة كل منهم نصف ساعة, وتكون األيام متصلة أو منفصلة يوم أو يومني 
 أسبوعيا حسب ظروف املؤسسة واملتدربني.

( بإمجاىل غريمتزامن Onlineكما سيتم أيضا التكليف ببعض املهام العلمية والعملية ) -
 ساعات تدريبية(. واجلدول الزمىن لألنشطة خالل اليوم موزعة كالتاىل:5)
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 الزمن    النشاط الوحدة الجلسة اليوم

ول
األ

 

 مقدمة األوىل
 متهيد

 -أمهية معلم القرآن -أمهية السعادة بالقرآن  -التعارف
-درجات معلم القرآن -الطريقة النبوية لتعليم القرآن

 نظرية عمل املخ

 د95
 

 د35 راحة

 أمهية طرق التحفيظ والرتديد وأنواعها إمجاال األوىل الثانية
 طرق وقواعد الرتديد املباشر -

 د95
 

 د35 راحة

 طرق وقواعد الرتديد بالكتابة األوىل الثالثة
 طرق وقواعد الرتديداإللكرتوىن -

 د65

اني
الث

 

استخدام  -التعلم النشط والتعليم التقليدى  الثانية األوىل
التأصيل  -اسرتاتيجيات التعلم النشط ىف تعليم القرآن 

 الشرعى للتعلم النشط

 د95
 

 د35 راحة

كيفية استخدامها ىف تعليم   -مفهوم اخلرائط الذهنية الثانية   الثانية
 القرآن

 د95

 د35 راحة

-ربط-كشف-إكساب-ختامى-األنشطة )افتتاحى الثانية الثالثة
 مهمة..(

 د65

الث
لث

ا
 

 مرحلية( \معرفة حقوق القرآن وترتيبها )أمهية الثالثة األوىل
التوازن بني كمية احلفظ والتدبر للكبار  -

 واألطفال 

 د95
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 د35 راحة

 د95 طرق وتقنيات تدبر القرآن الثالثة الثانية

 د35 راحة

 د65 اخلتام الثالثة الثالثة

 ساعة 15 اجملموع

ملدة شهران ونصف )ويتم التواصل  (:Reviewingراجعة نشطةممرحلة ما بعد رحلة التعلم )
 .ساعات تدريبية(10متزامن( بإمجاىل )Onlineأوفيها مباشر 

ويتم فيها متابعة وتقييم مشروع التخرج العملى تصميما وتيسريا:)ويكون مباشرة داخل مكان عمل  -
 املتدرب أو من خالل تسجيل فيديو وإرساله(.

 للمتدريني. التقييم املعرىف البعدى -
 انتقال أثر التعلم(  من قبل املتعلمني.-عمل اإلستبانة )جتربة التعلم -
 عمل ورش عمل حلصر وكيفية التعامل مع أهم التحديات الىت قابلت املعلم أثناء التنفيذ للربنامج. -
 تقدمي اإلستشارات الفنية واإلدارية. -
 لتدريىب.املتابعة مع املشرفني للتأكد من حتقيق أهداف الربنامج ا -
 توزيع الشهادات. -

 د. أساليب التدريب في البرنامج المقترح:
عند اختيار طرق واسرتاتيجيات التدريب جيب أن نراعى تلك الىت تناسب احملتوى وتؤدي إىل حتقيق 
األهداف اخلاصة والعامة للربنامج, مع مراعاة طبيعية املدربني وقدراهتم, وطبيعة املكان املعد للتدريب, من 

بتصرف( وميكن إضافة أنه جيب مراعاة خصائص 2517توافر الوسائل السمعية والبصرية. )اجلمل  حيث
 املتدربني وأيضا مراعاة الوقت واجلهد واملال املخصص للتدريب.

وبناء عليه سيتم اختيار عدد من النماذج واألساليب التعلمية ىف تصميم الربنامج التدريبىي وهى  
 كالتاىل:
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 :فى تصميم البرنامج(FIRST-ADLXار إط)تم استخدام-1
 SeGaويعتمد تصميم الربنامج التدريىب عليه ىف املقام األول, وهو منوذج من تطوير شركة

group األمريكية املتخصصة ىف تطوير طرق التعليم والتدريب, ويعد النموذج من أحدث وأتقن النماذج
(. 2525دول خمتلفة )هبجت وأخرون  15 أكثر من العاملية والذى ثبتت فاعليته على العديد من املعلمني ىف

( للمعلم Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ويتحقق من خالله )
 5أثناء فرتة التدريب, مما يساعد على انتقال أثر التعلم للطالب بعد التدريب.وتكون النموذج من 

 دأ )سبق الكالم عن النموذج بالتفصيل ىف الفصل السابق(.مب 15جماالت رئيسية يتفرع عنها 
 ( أثناء تصميم وتيسري الربنامج التدريىب كما باجلدول التاىل:15ومت مراعاة مجيع املبادىء  ال )

FIRST-ADLX 
 اجملال املبدأ كيفية حتقيقه

بالتواصل مع كل متعلم ومنادته بامسه والتأكد 
اعة أومن خالل من استيعابه وتطبيقه سواء بالق

 متابعة مهامه واتساب خاص وعام

 الرتكيز على املتعلم اإلفراد
Focusing 

 

باملراجعة املستمرة بطرق خمتلفة ومتابعةاالنشطة 
عن قربواستخدام عدة طرق وأساليب للتقييم 

 معلم( -أقران -ذاتى-ختامى -والتقومي )بنائى 

 التحقق والتقومي

االنشطة باالعتماد على السحب ىف أغلب 
ومساع جتارهبم السابقةواملمارسة العملية  للعديد 

 من األنشطة قبل شرحها )مثل التدبر( 

 الثقة يف املتعلم

من خالل األنشطة التعاونية التعلمية 
والتنشيطيةوتغيري جمموعات العمل باستمرار 

 والتشارك ىف الطعام والشراب

التفاعل اإلجيايب أثناء  حدث اجتماعي
 ايشةجتربة املع

Interacting 
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باالبتسامة الدائمة واضفاء روح املرح واملشاركة 
 معهم ىف االنشطة املختلفة

 الروح اإلجيابية

بالثناء على املشاركات والتشويق قبل كل نشاط 
واستخدام طبقات الصوت واحلركة واألنشطة 

و استبدالنظام النقاط )احلُبيات( والىت ,التنشيطية
 )للُحب( تعين أصغر وحدة قياس 

 التحفيز واالنتباه

من خالل مرحلة ما قبل الرحلة وعمل هتيئة 
علمية ونفسية قبل كل نشاطو جعل كل نشاط 
ىف ذاته هتيئة للنشاط التاىل وذكر خط سري 

 الربنامج قبل وأثناء كل لقاء

مراجعة  زيادة اجلاهزية
 RARاألنشطةبنموذج 

Reviewing 

ملتابعة تيسري األنشطة خبطوات متناسقة وا
املستمرة للمتعلمني طوال الربنامج والتعديل 

 )البسيط( أثناء اللقاءات 

 تيسري النشاط

بالتأكد من حتقق اهلدف من كل نشاط بعد 
 االنتهاء منه من خالل تقييم دقيق مث تقومي رقيق

 املراجعة النشطة

بالنظرة الشمولية والتصميم اجليد لتسلسل 
لتعلمية مث لكل مراحل الربنامج واللقاءات ا
 األنشطة وربطها بعضها ببعض 

التسلسل واالنسيابية  التنظيم والتسلسل
 أثناء جتربة املعايشة

Sequencing 

من خالل عمل أنشطة متنوعة للهدف أو 
العنصر الواحد واملراجعة املستمرة واألنشطة 
التنشيطية واستخدام احلواس ومشاركة املتعلمني 

 الفنية ىف تيسري النشاط واألنشطة

 التكرار بال ملل

من خالل عمل ثالث أنشطة ربط وتلخيص   الربط والتلخيص
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أثناء اللقاء الواحد وىف املهام بطرف خمتلفة 
)كتابة ورسم وخرائط ذهنية وتطبيقات 

 الكرتونية(
وذلك مبحاولة الربط باخلربات السابقة وتصميم 
وتيسري األنشطة أثناء الربنامج وىف مشروع 

قا للمرحلة واحملتوى الذى يدرسه التخرجطب
 املعلم وداخل صفوفه الدراسية 

حتويل التعلم إىل أداء  االنعكاس على الواقع
 واقعي ملموس

Transforming 

من خالل أن يقوم املعلم داخل القاعة بتجربة  
كل نشاط ومهارة كمتعلم أوال مث جتربته كمعلم 

 داخل القاعة وىف الصف الدراسى

 يشةالتطبيق واملعا

من خالل تكليف املتعلم بتصميم وتيسري 
مشروع التخرج واملتابعة واالستشارات على رأس 

 العمل ملدة شهران ونصف بعد الربنامج

 االستمرار واملتابعة

 ( فى تصميم البرنامج:Blended Learning تم استخدام )التعليم المدمج  -4
( بأنه: "التعليم الذي ميزج بني خصائص  2556 (  نقال عن )ميلهيم2513والذى يعرفه )أبو الريش  

كل من التعليم الصفي والتعليم عرب اإلنرتنت يف منوذج متكامل, يستفيد من أقصى التقنيات املتاحة لٍكل 
(بأنه:" تعليم ميزج بني كل من التعليم التقليدي داخل حجرات الدراسة, 2557و يعرفه )إبراهيم."منهما

 ."يق اإلفادة من مميزات كال األسلوبنيوالتعليم اإللكرتوين؛ لتحق
ويتم ذلك من خالل تقسيم خمرجات التعلم واألنشطة التعلمية على قاعة الصف وعلى بعض 

 WhatsApp-Classroom- Telegram -  Padlet- Google form - Googleالقنوات األونالين مثل: )

Drive - YouTube) 
 م البرنامج:( فى تصميGamificationتم استخدام ال ) -3
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 Gameمصطلح جديد مشتق من كلمةGamificationالتلعيب( بأنه:2519والذى يعرفه )اهلدلق 

أي اللعب أو اللعبة, ويرتجم عربيا بكلمة التلعيب أو اللوعبة. ظهر بدايةىف جمال التسويق التجاري 
ريب وإلعالم والصحة )القايد للرتويج للعالمات التجارية, مث انتقل إىل ميادين أخرى مبا فيها التعليم والتد

2515 ( 
: عبارة عن اسرتاتيجية تعليمية جتمع بني الدوافع الذاتية والتحفيز أما التلعيب فى التعليم

اخلارجي لتعزيز إجناز املهام التعليمية, فهي تسعى لتوليد نوع من اإلثارة, وحالة من النشاط داخل نفوس 
يهم واملهارات الىت هم حباجة إىل تعلمها, وحتفيزهم على إجناز الطالب, وذلك لرفع املستويات املعرفية لد

املهام املوكلة إليهم, وإجياد حالة من التنافس الشريف بني الطالب لتجويد ما يتعلمونه بكل مرحلة 
 ( 2516تعليمية )املالح

أو هو استخدام قواعد ومكونات وميكانيكيات وديناميكيات اللعب ىف البيئات التعليمية من 
جل دمج الطالب ىف العملية التعليمية, فالتلعيب ليس لعبة إلكرتونية وإمنا عملية هادفة تستخدم مباديء أ

وأفكار اللعب )التفكري اللعىب( ألجل تطوير وزيادةة ااملشاركة والتفاعل ىف املدارس واملؤسسات التعليمية, 
 al etالفاعلية والتغذية الراجعة الفورية.ويقوم التلعيب على جمموعة من املفاهيم مثل الدافعية والتحفيز و 

Klemke(2018). 
للمتدربني أثناء الربنامج: )حرية الفشل وارتكاب  احلريات األربعةويتم ذلك من خالل اتاحة  -
 (2519حرية التعبري عن الذات( )اهلدلق  -حرية بذل اجلهد  -حرية التجريب -األخطاء 

 سرتاتيجية التلعيب:ويتم أيضا استخدام العناصر األساسية ىف إ
: وهي عبارة عن The physical components of the game -مكونات اللعبة المحسوسة  -

املكونات احملسوسة والىت تعد الطبقة األوىل, حيث تعترب  قاعدة وأساس لبناء امليكانيكيات 
 -)النقاط ( ويتم ذلك من خالل استخدام جمموعة من املكونات مثل:2519)اهلدلق  .والديناميكيات

points التحدياتChallenges - اجلوائز واهلداياRewards-اإلجنازاتAchievements - اجملموعاتGroups- 
 (Missionsاملهام
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وهي العمليات األساسية الىت حتفز الالعب على التقدم ىف :Mechanicsميكانيكيات اللعبة -
( ويتم ذلك 2519العب ىف اللعبة. )اهلدلق ممارسة ومواصلة اللعب, وتوليد استغراق )اهنماك( وتفاعل ال

 -Cooperationالتعاون  -Challengesمن خالل استخدام جمموعة من امليكانيكيات مثل:)التحديات 
 (Winning Status حالة الفوز-Competitionاملنافسة  -Feedbackالتغذية الراجعة 

ه عالقة باملشاعر, وخاصة أي العناصر العاطفية وكل ما ل  :Dynamicsديناميكيات اللعبة  -
حالة التدفق النفسي,,هي عبارة عن أشياء جمردة وليست باألشياء احملسوسة الىت يتم ادخاهلا أو إدراجها 

( ويتم ذلك من خالل استخدام جمموعة من 2519صراحة ىف اللعبة, أوىف إسرتاتيجية التلعيب. )اهلدلق 
العالقات  -Progressالتقدم  -Storyالقصة -Feelings املشاعر -Constraintsالديناميكيات مثل:)القيود 

Relationships) 
 ه. المواد والوسائل التعليمية المستخدمة فى تنفيذ البرنامج التدريبي. 
 ستخدم الباحث جمموعة من املواد والوسائل التعليمية امللموسة واإللكرتونية وقد متثلت يف:ا

 -Google formمنوذج تقييم معرىف قبلى )(:Readinessزيادة الجاهزية وسائل مرحلة التمهيد )
 - WhatsAppالتعارف واخلطة الزمنية للربنامج  -Padletألهم التحديات واألدوات والتوقعات  استبانة

 YouTubeتقرير تلفزيوىن عن الربنامج- pdfالبطاقة التعريفية للربنامج  - Classroomاألنشطة التمهيدية
 (pdfج احملتوى املعرىف للربنام

(لعرض LCD) جهاز العرض املرئي) (:Activityتيسير النشاطمرحلة رحلة التعلم )وسائل 
جهاز  -جمموعة أقالم ملونة -سبورة بيضاء ثابتة  - PowerPoint Presenter- -الباوربوينت والفيديوهات 

 -ة ألوان صغريةعلب -بلوك نوت للكتابة والرسم -كراس احملتوى املعرىف للدورة مطبوع   -حاسوب حممول
 (Telegramتسجيل للقاءات فيديو  -pdfالباور بوينت مقسم أليام  -Classroomاألنشطة واملهام

منوذج تقييم معرىف بعدى ) (:Reviewingمراجعة نشطةوسائل مرحلة ما بعد رحلة التعلم )
Google form-  إستبانة جتربة املعايشة وانتقال األثرGoogle form -  مشروع التخرج منوذج لتصميمPPT 

مشروعات خترج سابقة  -Telegram مشروعات خترج سابقة )فيديو(  -pdf منوذج معايري تقييم املشروع -
(Telegram  (PPT- ( مادة اثرائيةdoc-pdf- )فيديوTelegram- شهادة إمتام الربنامج مطبوعة وpdf) 
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 و. أساليب تقويم التدريب في البرنامج المقترح. 
(: يعد التقومي من أهم الركائز يف إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية. لذا فقد 2517 يقول )اجلمل

 :تنوعت طرق تقومي الربنامج التدرييب كما يلي
يتم تقومي أداء املعلمني أثناء الربنامج التدرييب من خالل اإللتزام باحلضور  التقويم التكويني:

زمالئهم, والتفاعل داخل قاعة التدريب, وتنفيذ  ومالحظة مدى مشاركتهم يف األنشطة, والتعاون مع
مواقف تدريس مصغرة أثناء حلقات التدريب, وأداء بعض املهام العملية والعلمية طوال مراحل الربنامج 

 الثالثة.
يتم تقييم فاعلية الربنامج التدريىب من خالل استبانة جتربة املعايشة واستبانة : التقويم الختامي

, كما يتم تقومي املعلمني من خالل التقييم املعرىف, ومن خالل مشروع التخرج العملى  انتقال أثر التعلم
وتقييم مهارة التصميم والتيسري من خالل املالحظة املباشرة على رأس العمل أو من خالل تسجيل فيديو 
ها للمعلم داخل الصف ومشاهدة الباحث له, ومت تطبيق بطاقة مالحظة األداء التدريسي اليت أعد

 الباحث.
% مشروع 25 -%تقييم معرىف15 -%تفاعل 25 -% حضور45ومعايري تقييم الربنامج كالتاىل:)

 % كحد أدىن.85خترج عملى( ويشرتط للحصول على شهادة اجتياز الربنامج احلصول على 
 أراد الباحث أن ينبه على: مقدمة قبل عرض نتائج إجابة السؤال الثالث والرابع:

 خلصائص الدميوغرافية للمتعلمني حمل الدراسة وكانت كالتاىل:عرض وحتليل ا - 1
 أناث \النوع: ذكور

 Frequency النوع 

تكرار

Percent 

 نسب:مئوي:

 90.9 100 أنثى

 9.1 10 ذكر

TOTAL 110 100.0 

من الرجال والنساء وكانت األغلبية  115كما هو موضح باجلدول قام حبضور الربنامج عدد 
 مما يدلل على حرص النساء حبضور هذا النوع من الربامج التدريبية أكثر من الرجال.% 9559للنساء بنسبة 

 متوسط العمر
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  Frequency 

تكرار

Percent 

 نسب:مئوي:

 22.7 25 21أقلمن

21-25 28 25.5 

25-31 23 20.9 

31-35 20 18.2 

35-41 9 8.2 

41-45 3 2.7 

45-51 2 1.8 

Total 110 100.0 

هى الغالبية العظمى من نسبة  35إىل  25من نتائج الدراسة أن املرحلة العمرية أقل من  اتضح
احلضور مع فروق بسيطة بينها, مما يدلل على أن املراحل العمرية األكرب ليس لديها احلرص الكاىف على 

 حضور هذه النوعية من الربامج التدريبية.
 محافظة اإلقامة

  Frequency 

تكرار

Percent 

 سب:مئوي:ن

 16.4 18 اجليزة

 40.0 44 القاهرة

 1.8 2 القليويب

 41.8 46 سوهاج

Total 110 100.0 

يتضح من النسبة املوجودة أن أكثر احلضور كانوا من حمافظيت سوهاج مث القاهرة مث اجليزة مث القليوبية ونستطيع 
القبلى والوجه البحرى على السواء حلضور هذه أن نستدل من ذلك  على احتياج املعلمني بالعاصمة وحمافظات الوجه

النوعية من الربامج, كما يدلل تنوع أماكن عمل وإقامة العينة بني املدن والقرى والنجوع بل حىت بني املناطق الراقية 
ل العبور( واألماكن املتوسطة مثل منطقة )الطالبية واملرج والسالم وطما( واملناطق الفقرية مث\مثل منطقة )التجمع

)مدينة النهضة بالقاهرة وجنع السالم بسوهاج( إىل اجلهود املبذولة من قبل املعلمني ىف شىت املستويات وعلى حرصهم 
مثل  اصة األزهرية والدولية واللغاتعدد من املدارس اخل إىلعلى التطوير والتحسني, كما يدلل انتماء احلضور 

املهدى مدرسة  -الألندلس األزهريةمدرسة  - نالليدرز ناشيو  مدرسة -ليدرز انرت ناشيونال مدرسة )



 

194 

 

مجعية جيل حورس مبدينة -قليوبية للغات( وأيضا من بعض مجعيات القرآن مثل )مجعية الزهراء بالعبور
دور احلضانة مثل )حضانة بعض السالم بسوهاج( و مجعية مجعية عثمان بن عفان و  -النهضة بالقاهرة 

جد مثل  )مسجد الرمحة مبدينة السالم بالقاهرة( إىل حاجة مجيع وبعض املسا سنابل بسوهاج( -اهلادى 
 املؤسسات القرآنية تقريبا وعلى كافة املستويات للتطوير والتحسني املستمر.

برنامج اإلستبانة الخاصة بهم: التالية فىتحليل نتائجاألساليب اإلحصائية تم استخدام  - 2
spss  املتوسط احلسايب -التكرارات والنسب املؤوية   -اإلحصائى(mean) ملعرفة مدرى ارتفاع أو اخنفاض

ف رااالحن - آراء افراد الدراسة عن كلعبارة من عبارات متغريات الدراسة إىل جانب احملاور الرئيسية
وذلك للتعرف على مدى احنراف آراءافراد الدراسة لكل عبارة من عبارات Standard Deviation)) املعياري

 .الستخراج ثبات أدوات البحث (Cronbach Alpha)معامل ألفا كرونباخ -متغريات الدراسة
 نتائج إجابة السؤال الثالث:
-FIRSTإطارما مدى فاعلية استخدام الربناجمالتدريبيىالقائم على نص السؤال الثالث على:

ADLX صر ؟مبالتدريب لدى معلمى القرآن فرتة أثناء  جتربة متعلم نشطة ومؤثرةحتقيق ىف 
إلجابة على السؤال الثالث من خالل عرض وحتليل نتائج األداة الثانية من أدوات البحث متت ا

لقياس مدي  انةاالستب هدف هذهت(و النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم لقياس FIRST انة )استباإلستبانة
عايشة جتربة م ىف حتقيق FIRST-ADLXالقائم على إطارالربنامج التدريبىي حمل الدراسةو تأثري 

, وهنا يفرتض سؤال )مغلق( 15كون من تتو طوال مراحل الربنامج.ينللمتعلم املتعلمالنشطة العميقة
الباحث أن حيقق الربنامج التدريىب حمل الدراسة جتربة تعلم نشطة ومؤثرة أثناء الربنامج ملعلمى القرآن, كما 

( 2518دراسة )هبجت وأخرون  سبق بيان أمهية ذلك ىف اإلطار النظرى وىف الدراسات السابقة مثل
 (.2525)هبجت وأخرون 

حتقيق الربنامج التدريىب حمل الدراسة جتربة متعلم نشطة ومؤثرة أثناء الربنامج وللتعرف على مدى 
 واالحنراف املعياريالستجابات حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية؛ مت  ملعلمى القرآن

 وذلك كما يلي:منها,  لكلٍ حسب املتوسط احلسايب  العباراترتيب هذه عينة الدراسة, كما مت ت
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 (1جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسة حول مدى حتقيق 

 علمى القرآن طوال مراحل الربنامجمل ومؤثرةنشطة  متعلمتجربة الربنامج التدريبىي حمل الدراسة ل

 اراتالعب م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال أوافق

 أوافقال
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 
 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

2 

أجد نفسي 
متحمساا 

للموضوعات 
اليت يتناوهلا 
التدريب وأشعر 

يف  برغبة
االستمرار يف 

 دراستها.

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 3128.2 7870.9 5.700 .4799 1 

15 

زادت املواد 
التعلمية اخلاصة 
بالتدريب من 
مهارايت يف 

املمارسات 
 املهنية.

0 0.0 21.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3834.5 70 63.6 5.582 .6824 2 

10 

أشعر بالرضا 
عن نفسى 
عندما أفهم 

ا ما مت حقا 
شرحه يف 

 التدريب

21.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 40 36.4 6760.9 5.527 .7980 3 

13 

املواد التعلمية 
اخلاصة 

بالتدريب قابلة 
للتطبيق يف 
 ممارسايت املهنية.

 

0 0.0 1 .9 0 0.0 3 2.7 1 .9 28 25.5 77 70.0 5.527 1.0980 
3 

مكرر

14 

تتالئماملواد 
التعلمية اخلاصة 

تدريب مع بال
اهتمامايت فيما 

يتعلق 
باملمارسات 

 املهنية

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.9 55 50.0 54 49.1 5.482 .5199 4 

1 

بعد التدريب 
أجد نفسي 
أعيد التفكري 
يف األنشطة 
واألفكار اليت 

0 0.0 21.8 3 2.7 0 0.0 54.5 50 45.5 50 45.5 5.255 .9902 5 
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 اراتالعب م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال أوافق

 أوافقال
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

طرحت أثناء 
التدريب عندما 
أقوم بأمور 
أخرى )على 
املستوى املهىن 

 أوالشخصى(

9 

أجد أنين أميل 
إىل القراءة أو 
املمارسة أكثر 
مما هو مطلوب 

الجتياز 
حيت -التدريب 

وإن كان قليال 
 -جدا

8 7.3 40 36.4 43.6 0 0.0 15 13.6 31 28.2 1210.9 3.518 1.6296 6 

6 

غالباا ما أشعر 
بالقلق حيال 
قدريت على 

تطلبات تلبية م
التدريب بشكل 

 صحيح

15 13.6 45 49.1 21.8 0 0.0 21 19.1 16 14.5 21.8 2.773 1.3924 7 

7 

غالباا ما أشعر 
بالتشتت من  
كمية املواد 
التعلمية الكثرية 
اليت يتعني علينا 
التعامل معها 

 يف التدريب

24 21.8 56 50.9 3 2.7 0 0.0 13 11.8 11 10.0 3 2.7 2.455 1.3656 8 

11 

غالباا ما يكون 
السبب الرئيسي 

لدراسيت 
وتطبيقى 

للتدريب هو 
أنين ال أريد أن 
أخيب ظن من 
قام برتشيحى  
حلضور هذا 

 التدريب

24 21.8 44 40.0 4 3.6 10 9.1 9 8.2 10 9.1 98.2 2.400 1.7145 9 

8 

أركز فقط على 
تعلم القدر 
الكاىف من 

املعلومات 
واملمارسات 

الذي يؤهلين 
 الجتياز

41 37.3 52 47.3 3 2.77 6.43 2.7 43.6 0 0.0 1.691 1.0022 10 
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 اراتالعب م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال أوافق

 أوافقال
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

التدريب 
واحلصول على 

 الشهادة

4 

أجد أنه جيب 
الرتكيزعلى 

احلفظ بكميات 
كبرية  فقط مما 
جيب أن أتعلمه 
من التدريب 
وذلك سيكون 

 كافيا

47 42.7 55 50.0 7 6.4 0 0.0 00.0 1.9 0 0.0 1.664 .6810 11 

5 

مما  الكثري
أتعلمه ليس له 
معىن حيث 
أجد أنه 
جمموعة من 

األفكار 
واملمارسات غري 
 املرتبطة ببعضها

68 61.8 37 33.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.7 21.8 1.536 .9738 12 

3 

لست مهتماا 
حقاا بالتدريب, 
لكن جيب أن 
أشارك فيه 
 ألسباب أخرى

67 60.9 38 34.5 0 0.0 0 0.0 1 .9 43.6 0 0.0 1.518 .8645 13 

12 

يف كثري من 
األحيان أشعر 
بالرغبة ىف 
التخلى عن 

 التدريب

66 60.0 40 36.4 3 2.7 0 0.0 0 0.0 1 .9 0 0.0 1.455 .6445 14 

 03031. 3.7691 المتوسط الحسابي العام
 
 

النشطة  جتربة معايشة املتعلم لFIRST( أن نتائج استبانة 4يتضح من خالل اجلدول رقم )
1.455( عبارة, تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )15تتضمن )والىت  العميقة (, وهذه 5.700،

املتوسطات تقع بالفئتني األوىل والسابعة من فئات املقياس املتدرج السباعي, وتشري النتيجة السابقة إىل 
  )أوافق بشدة(.أن استجابات عينة الدراسة حول عبارات اإلستبانة ترتاوح ما بني )ال أوافق بشدة( إىل

(, وهذا يدل على 03031.( وباحنراف معياري قدره )3.7691يبلغ املتوسط احلسايب العام )
فاعليةالربنامج التدريىب حمل الدراسةىف حتقيق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة ملعلمى القرآن طوال فرتة الربنامج 
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بالربنامج لطبيعة عمل املعلمني بنسبة متوسطة إىل مرتفعة. وذلك بسبب مناسبة املهارات املوجودة 
وتفصيل ذلك ىف حتليل ومناقشة العبارات FIRST _ADLXوكذلك اإلعتماد ىف تصميم الربنامج على إطار 

 :التالية
 التدريب يتناوهلا اليت للموضوعات متحمساا  نفسي أجد) :العبارة الثانية اليت نصت عليجائت  .1
 جتربة معايشة املتعلم لFIRST بني عبارات استبانة رتبة األوىلىف امل دراستها( يف االستمرار يف برغبة وأشعر

إستجابات العينة تكرار اإلستجابة أوافق وأوافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أظهرت ,النشطة العميقة
وهذا يدلل على فاعلية  الربنامج التدريىب حمل .4266وإحنراف 5.211ومبتوسط %66.16مرة بنسبة  116

ومدى احتياج معلم القرآن للمهارات املوجودة به وعمق ارتباطها بطبيعة عمله وهذا ماساعد ىف  الدراسة
 حتفيز املعلمني على اإلستمرار ىف الربنامج.

  Frequencyال
 تكرار

Percentال
 نسبة

 9. 1 أوافق إيل حد ما

 28.2 31 أوافق

 70.9 78 أوافق بشدة

TOTAL 110 100.0 

 من بالتدريب اخلاصة التعلمية املواد )زادتة عشرة اليت نصت علي العبارة اخلامسجائت  .2
 جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة  ىف املرتبة الثانية  ( املهنية املمارسات يف مهارايت

كثر تكراراا حيث وافق بشدة األأوافق  و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ,و النشطة العميقة
وهذا يدلل على أن احملتوى العلمى  .9224وإحنراف5.522ومبتوسط  %62.12مرة بنسبة   112 تكررا

 واملهارى واألنشطة اخلاصة بالربنامج التدريىب حمل الدراسة قد ساعدت ىف تنمية مهارات معلمى القرآن.
  Frequencyال

 تكرار
Percent 

 النسبة

 1.8 2 أوافقال 

 34.5 38 أوافق 

 63.6 70 بشدةأوافق

TOTAL 110 100.0 
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 مامت حقاا اأفهم عندم نفسى عن بالرضا )أشعر :العبارة العاشرة اليت نصت عليجائت  .3
, النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة  ىف املرتبة الثالثة  (التدريب يف شرحه

مرة  112كثر تكراراا حيث تكررا ة األوافق بشدأوافق  و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة و
وهذا يدلل على أن جتربة التعلم كانت نشطة ومؤثرة .2621و وإحنراف5.522ومبتوسط %62.22بنسبة  

 وأهنا ساعدت على توصيل أمهية ما يتم تعلمه للمتعلمني.
  Frequency 

 التكرار

Percent 

 النسبة

 1.8 2 بشدة ال أوافق

 9. 1 إىل حد ماأوافق 

 36.4 40 افق أو 

 60.9 67 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 قابلة بالتدريب اخلاصة التعلمية )املواد :العبارة الثالثة عشرة اليت نصت عليجائت  .4
 جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة  ىف املرتبة الثالثة مكرر  (املهنية ممارسايت يف للتطبيق

كثر تكراراا حيث وافق بشدة األأوافق  و أتجابات العينة تكرار اإلستجابة أظهرت إسو , النشطة العميقة
وهذا يدلل على أن حمتوى الربنامج  .1.1621وإحنراف5.522ومبتوسط%65.45مرة بنسبة   115تكررا 

 التدريىب وأنشطته ىف صميم عمل معلم القرآن.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 2.7 3 غري منطبق على

 9. 1 أوافق ال

 9. 1 إىل حد ماأوافق 

 25.5 28 أوافق 

 70.0 77 بشدةأوافق

TOTAL 110 100.0 
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 مع بالتدريب اخلاصة التعلمية املواد )تتالئم :العبارة الرابعة عشرة اليت نصت عليجائت  .5
ربة معايشة جت لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الرابعة  (املهنية باملمارسات فيمايتعلق اهتمامايت
كثر تكراراا وافق بشدة األأوافق  و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ,النشطة العميقة املتعلم

وهذا يدلل على أن حمتوى وأنشطة .5166وإحنراف5.522ومبتوسط  %66.16مرة بنسبة   116حيث تكررا 
 القرآن.الربنامج التدريىب حمل الدراسة تناسب طبيعة عمل واحتياجات معلم 

  Frequency 

 التكرار

Percent 

 النسبة

 9. 1 إىل حد ما أوافق

 50.0 55 أوافق 

 49.1 54 بشدةأوافق

TOTAL 110 100.0 

بعد التدريب أجد نفسي أعيد التفكري يف األنشطة ):ويل اليت نصت عليالعبارة األجائت  .6
ىف املرتبة املستوى املهىن أوالشخصى( واألفكار اليت طرحت أثناء التدريب عندما أقوم بأمور أخرى )على

أظهرت إستجابات العينة ,النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة اخلامسة 
 55255ومبتوسط %  9559مرة بنسبة  155كثر تكراراا حيث تكررا وافق بشدة األأوافق و أتكرار اإلستجابة 

ة الربنامج التدريىب كانت فعالة ومؤثرة ومرتبطة حبياته وطبيعة وهذا يدلل على أن أنشط.9952وإحنراف 
 عمله حىت أن املتعلم يتذكر األنشطة بعد التدريب.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 1.8 2 ال أوافق

 2.7 3 ال أوافق إيل حد ما

 4.5 5 أوافق إيل حد ما

 45.5 50 أوافق

 45.5 50 أوافق بشدة

TOTAL 110 100.0 
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 مما أكثر املمارسة أو القراءة إىل أميل )أجدأنين :العبارة التاسعة اليت نصت عليجائت  .7
بني عبارات استبانة ىف املرتبة السادسة  (-جدا قليال كان وإن حيت–التدريب  الجتياز مطلوب هو

FIRST وافق والأ ال أظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ,النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل 
وهذا يدلل  ,156296وإحنراف35518ومبتوسط % 43563مرة بنسبة   48كثر تكراراا حيث تكررا وافق بشدة األأ

على أن هناكمشكلة لدى بعض معلمى القرآن وهى قلة القراءة واإلطالع واملمارسة واإلكتفاء حبفظ 
 القرآن فقط والبعض األخر يرغب القراءة واإلطالع.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 7.3 8 ال أوافق بشدة

 36.4 40 ال أوافق

 3.6 4 ال أوافق إيل حد ما

 13.6 15 أوافق إيل حد ما

 28.2 31 أوافق

 10.9 12 أوافق بشدة

TOTAL 110 100.0 

 تلبية على قدريت حيال بالقلق أشعر ما )غالباا :العبارة السادسة اليت نصت عليجائت  .8
 جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة السابعة  (صحيح بشكل دريبالت متطلبات

كثر تكراراا حيث وافق بشدة األأ وافق والأ أظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ال,النشطة العميقة
استطاع  مج التدريىبوهذا يدلل على أن الربنا.153924وإحنراف  25773ومبتوسط %  6257مرة بنسبة 69تكرارا 

 إكساب معلمى الثقة ىف أنفسهم وىف قدرهتم على القيام مبتطلبات التدريب.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 13.6 15 ال أوافق بشدة

 49.1 54 ال أوافق

 1.8 2 ال أوافق إيل حد ما

 19.1 21 أوافق إيل حد ما
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 14.5 16 أوافق

 1.8 2 أوافق بشدة

TOTAL 110 100.0 

 التعلمية املواد كمية من بالتشتت أشعر ما )غالباا  :العبارة السابعة اليت نصت عليجائت  .9
جتربة  لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثامنة  (التدريب يف معها التعامل علينا يتعني اليت الكثرية

وافق بشدة أ وافق والأ جابة الأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلست,النشطة العميقة معايشة املتعلم
وهذا يدلل على كمية  ,153656وإحنراف25455ومبتوسط  %72572مرة بنسبة  85كثر تكراراا حيث تكررااأل

 املواد التعليمية بالربنامج التدريىب كانت مناسبة مقارنة بالوقت وأيضا كانت ميسرة.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 21.8 24 ال أوافق بشدة

 50.9 56 ال أوافق

 2.7 3 ال أوافق إيل حد ما

 11.8 13 أوافق إيل حد ما

 10.0 11 أوافق

 2.7 3 أوافق بشدة

TOTAL 110 100.0 

 لدراسيت الرئيسي السبب مايكون )غالبااالعبارة احلادية عشرة اليت نصت علي جائت  .15
ىف املرتبة (  التدريب هذا حلضور برتشيحى قام من ظن أخيب أن أريد ال أنين هو للتدريب وتطبيقى
أظهرت إستجابات العينة تكرار ,النشطة العميقةتجربةاملتعلم ل FIRSTبني عبارات استبانة التاسعة 

ومبتوسط  %61581مرة بنسبة  68كثر تكراراا حيث تكرراوافق بشدة األأ وافق  والأ اإلستجابة ال
م داخل الربنامج كانت نشطة ومؤثرة وأهنا قد , وهذا يدلل على أن جتربة التعل157145وإحنراف25455

 ساعدت على عمل دافعية داخلية لدى املتعلمني.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 9.1 10 غري منطبق على
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 21.8 24 ال أوافق بشدة

 40.0 44 ال أوافق

 3.6 4 ال أوافق إيل حد ما

 8.2 9 أوافق إيل حد ما

  :يت نصت عليالعبارة الثامنة الجائت  .11
 واحلصول التدريب الجتياز يؤهلين الذي واملمارسات املعلومات من الكاىف القدر تعلم على فقط )أركز
النشطة  جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة العاشرة  (الشهادة على

بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا وافق أ وافق والأ أظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ال,العميقة
, وهذا يدلل على أن أنشطة الربنامج كانت 1.1122وإحنراف1.961ومبتوسط  %24.54مرة بنسبة   63

 نشطة ومؤثرة وأهنا جعلت لدى  بعض املتعلمني رغبة حقيقية ىف اإلستزادةمن التعلم.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 6.4 7 غري منطبق على

 37.3 41 فق بشدةال أوا

 47.3 52 ال أوافق

 2.7 3 ال أوافق إيل حد ما

 2.7 3 أوافق إيل حد ما

 3.6 4 أوافق

TOTAL 110 100.0 

 كبرية بكميات احلفظ على الرتكيز جيب أنه ) أجد :اليت نصت علي رابعةالعبارة الجائت  .12
بني عبارات استبانة احلادية عشر ىف املرتبة  ( كافيا سيكون وذلك التدريب من أتعلمه أن مماجيب فقط

FIRSTوافق والأأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ال,النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل 
وهذا يدلل ،9211وإحنراف 1.994ومبتوسط %62.2مرة بنسبة 112راا حيث تكررا اوافق بشدة االكثر تكر أ

العديد من األنشطة الىت تعتمد على الفهم والتحليل  بهعلى أن الربنامج التدريىب حمل الدراسة كان 
 والتطبيق العملي وليس جمرد احلفظ فقط على عكس ما اعتاد عليه معملى القرآن.
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  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 42.7 47 بشدة ال أوافق

 50.0 55 ال أوافق 

 6.4 7 أوافق إيل حد ماال 

 9. 1 أوافق

TOTAL 110 100.0 

 
 أنه أجد حيث معىن له ليس أتعلمه مما )الكثري :العبارة اخلامسة اليت نصت عليجائت  .13
 لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثانية عشر  (ببعضها املرتبطة غري واملمارسات األفكار من جمموعة

وافق بشدة أ افق والو أ أظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ال,النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم
وهذا يدلل على أن األفكار ,9738وإحنراف15536ومبتوسط  % 9554مرة بنسبة 155كثر تكراراا حيث تكررا األ

 واملمارسات واألنشطة اخلاصة بالربنامج التدريىب كانت مرتابطة.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 61.8 68 بشدة ال أوافق

 33.6 37 ال أوافق 

 2.7 3 ق أواف

 1.8 2 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

لست مهتماا حقاا بالتدريب, لكن جيب أن ) :العبارة الثالثة اليت نصت عليجائت  .14
 جتربة معايشة املتعلم لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثالثة عشر  أشارك فيه ألسباب أخرى(

وافق بشدة االكثر تكراراا حيث أ وافق والأ ستجابة الأظهرت إستجابات العينة تكرار اإل,النشطة العميقة
وهذا يدلل على فاعلية الربنامج التدريىب وأنه ،2945وإحنراف 1.512ومبتوسط %65.4مرة بنسبة 115تكررا 

 والدليل أهنم مهتمون حبضور التدريب برغبتهم الداخلية.كان نشطا ومؤثرا لدى معلمى القرآن 
 Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة
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 60.9 67 بشدة ال أوافق

 34.5 38 ال أوافق 

 9. 1 أوافق إيل حد ما

 3.6 4 أوافق

TOTAL 110 100.0 

 ىف بالرغبة أشعر األحيان من كثري )يف :العبارة الثانية عشرة اليت نصت عليجائت  .15
النشطة  يشة املتعلمجتربة معا لFIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الرابعة عشر  (التدريب عن التخلى
كثر تكراراا حيث تكررا وافق بشدة األأ وافق  والأ أظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة ال ,العميقة

وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب كان فعاال .9445وإحنراف1.455ومبتوسط  %63.39مرة بنسبة   119
 قرآن الستكمال التدريب.وأنه قد ساعد على عمل دافعية داخلية لدىمعلمى ال

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 60.0 66 بشدة ال أوافق

 36.4 40 أوافق ال 

 2.7 3 إىل حد ماأوافق ال 

 9. 1 أوافق

TOTAL 110 100.0 

 نتائج إجابة السؤال الرابع:
-FIRSTإطارما مدى فاعلية استخدام الربنامج التدريبىي القائم على نص السؤال الرابع على:

ADLXActiv صر ؟مبلدى معلمى القرآن  انتقال أثر التعلم لبيئة عمل املعلمحتقيق ىف 
متت اإلجابة على السؤال الثالث من خالل عرض وحتليل نتائج األداة الثانية من أدوات البحث 

ومدى لقياس انتقال التعلم  ستبانةو يهدف هذا االلقياس انتقال التعلم(FIRSTاستبانة)اإلستبانة 
 .سؤال )مغلق( 13تكون من ياالستفادة احلاصلة الناجتة عن التدريب و 
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وهنا يفرتض الباحث أن حيقق الربنامج التدريىب حمل الدراسة انتقال أثر التعلم لبيئة عمل معلمى 
القرآن, كما سبق بيان أمهية ذلك ىف اإلطار النظرى وىف الدراسات السابقة مثل دراسة )هبجت وأخرون 

 (.2525)هبجت وأخرون ( 2518
انتقال أثر التعلم لبيئة عمل معلمى حتقيق الربنامج التدريىب حمل الدراسة وللتعرف على مدى 

عينة  واالحنراف املعياريالستجابات حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية؛ مت  القرآن
 وذلك كما يلي:منها,  لكلٍ حسب املتوسط احلسايب  العباراتالدراسة, كما مت ترتيب هذه 

 (2جدول رقم )
تأثري جتربة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسة حول مدى 

 نيتعلمعمالمل ةالتعلم أثناء الربنامج التدريبىي حمل الدراسة ىف انتقال أثر التعلم لبيئ

 العبارات م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
 

االحن
راف املعياري

 

الرتتيب
 

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال أوافق

 أوافقال
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

2 

أعتقد أن التدريب 
سيساعدين يف أداء ما 
أقوم به/ما أعمل به 

 بشكل أفضل.

0 0.0 2 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 23.6 8274.5 5.673 .7676 1

9 

ساعدتين املهام واألنشطة 
اليت مارستها اثناء 
التدريب على معرفة  
كيفية تطبيق ما تعلمته 

 ىف جمال عملى/حيايت.

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 41 37.3 6861.8 5.609 .5086 2 

6 
حتسن أدائي الوظيفي 
بعدما طبقت ما تعلمته 

 يف التدريب
0 0.0 00.0 0 0.0 1 .9 3 2.7 45 40.9 6155.5 5.482 .7630 3 

7 

أثق بقدريت على التغلب 
على العقبات اليت 
تعرتض وظيفيت واليت 
تعيق استخدامي 
للمهارات اجلديدة 
واملعرفة اليت تعلمتها يف 

 التدريب.

0 0.0 1 .9 1 .9 1.9 10 9.1 53 48.2 44 40.0 5.218 .8922 4

13 

من الصعب احلصول 
األدوات والوسائل  على

اليت أحتاج إليها لتطبيق 
املهارات واملعرفة اليت 

 تعلمتها يف التدريب.

0 0.0 4 3.6 5 4.5 0 0.0 4 3.6 51 46.4 4641.8 5.182 .9691 5 
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 العبارات م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
 

االحن
راف املعياري

 

الرتتيب
 

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال أوافق

 أوافقال
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1 

قبل التدريب, كان لدي 
تصور جيد عن مدى 
مالئمة هذا التدريب 
لتطوير مهارايت 

 الوظيفية/احلياتية

0 0.0 3 2.7 5 4.5 0 0.0 10 9.1 50 45.5 4238.2 5.118 .9456 6 

3 

تتيح يل ظروف 
العمل/احلياة الوقت 
الكايف لتجربة كل ما 

 تعلمته ىف التدريب

1 .9 1 .9 32.7 0 0.0 20 18.2 54 49.1 3128.2 4.982 .8983 7

10 

يشجعين زمالئي ىف 
العمل على استخدام 
املهارات اليت تعلمتها يف 

 التدريب.

1.9 0 0.0 0 0.0 7 6.4 10 9.1 54 49.1 3834.5 4.900 1.4774 8

11 
يبدي املشرف على 
عملى اهتماما مبا أتعلمه 

 يف التدريب.
2 1.8 43.6 0 0.010 9.13 2.7 43 39.1 48 43.6 4.773 1.8257 9

8 

الوسائل التعلمية 
)األنشطة, الرسوم 
التوضيحية, إخل( 
املستخدمة يف التدريب 

كبري   تشبه إىل حد
الوسائل احلقيقية اليت 
أستخدمها يف جمال 

 عملى.

1 .9 12 10.9 4 3.6 0 0.0 27 24.5 41 37.3 2522.7 4.545 1.2462 10 

12 
ال يعتقد املشرف على 
وظيفيت أن التدريب 

 سيساعدىن ىف عملي.
2 1.8 2 1.8 3 2.7 1311.8 3 2.7 49 44.5 3834.5 4.545 1.9282 

10 
 مكرر

4 

بتطبيق ما اذا قمت 
تعلمته يف التدريب 
بنجاح, فمن املرجح أن 
تتم مكافأيت )ماديا أو 

 معنويا(

1 .9 9 8.2 3 2.7 98.2 15 13.6 47 42.7 26 23.6 4.355 1.7378 11 

5 

تطبق مؤسسيت جزاءات 
على املتدربني الذين ال 
يستخدمون ما تعلموه 

 يف التدريب

4 3.6 24 21.8 15 13.6 22 20.0 7 6.4 28 25.5 109.1 2.955 2.0246 12 

 36850. 4.3902 املتوسط احلسايب العام
 
 

( 13تتضمن )النتقال أثر التعلم والىت FIRST( أن نتائج استبانة 5يتضح من خالل اجلدول رقم )
(, وهذه املتوسطات تقع بالفئتني األوىل 2.955،5.673عبارة, تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )



 

122 

 

ن فئات املقياس املتدرج السباعي, وتشري النتيجة السابقة إىل أن استجابات عينة الدراسة حول والسابعة م
 عبارات اإلستبانة ترتاوح ما بني )ال أوافق بشدة( إىل )أوافق بشدة(.

(, وهذا يدل على 36850.( وباحنراف معياري قدره )4.3902يبلغ املتوسط احلسايب العام )
حمل الدراسةىف انتقال أثر التعلم لبيئة عمل معلمى القرآن بنسبة مرتفعة. وذلك فاعليةالربنامج التدريىب 

بسبب مناسبة املهارات املوجودة بالربنامج لطبيعة عمل معلمى القرآن واإلعتماد ىف تصميم الربنامج على 
 :وتفصيلذلك ىف حتليل ومناقشة العبارات التاليةFIRST _ADLXإطار 

 ماأقوم أداء يف سيساعدين التدريب أن أعتقد)  :نصت علي العبارة الثانية اليتجائت  .1
أظهرت  إلنتقال أثر التعلم,FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة األولى (أفضل بشكل به به/ماأعمل

%  98518مرة بنسبة  158كثر تكراراا حيث تكررا وافق بشدة األأوافق و أإستجابات العينة تكرار اإلستجابة 

وهذا يدلل على أن حمتوى ومهارات وأنشطة الربنامج التدريىب حمل الدراسة   ,7676إحنرافو  55673ومبتوسط 
 كانت مناسبة لطبيعة عمل معلمى القرآن وتساعد على تطوير أدائهم.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 1.8 2 أوافقال 

 23.6 26 أوافق 

 74.5 82 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 اثناء مارستها اليت واألنشطة املهام ساعدتين)  :رة التاسعة اليت نصت عليالعباجائت  .2
بني عبارات استبانة ىف املرتبة الثانية  عملى/حيايت( جمال ىف ماتعلمته تطبيق كيفية معرفة على التدريب
FIRST ,كراراا كثر توافق بشدة األأوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة إلنتقال أثر التعلم

وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب   ,5586وإحنراف  55659ومبتوسط % 99559مرة بنسبة  159ا ر حيث تكر 
كانت هبا أنشطة ومهام تطبيقية مشاهبة ومرتبطة بطبيعة عمل املتعلمني مما ساعد على تسهيل نقل أثر 

 التعلم.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة
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 9. 1 إىل حد ما  أوافق

 37.3 41 أوافق

 61.8 68 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 يف ماتعلمته ماطبقت بعد الوظيفي أدائي حتسن)  :العبارة السادسة اليت نصت عليجائت  .3
أظهرت إستجابات العينة تكرار ,إلنتقال أثر التعلم FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثالثة  (التدريب

 55482ومبتوسط %  96536مرة بنسبة  156ق بشدة االكثر تكراراا حيث كانت تكرارا وافأوافق و أاإلستجابة 
وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب  كانت هبا أنشطة مناسبة ومرتبطة بطبيعة ,7635وإحنراف  

 عملمعلمى القرآن مما ساعد على أدائهم الوظيفى.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 9. 1 غري منطبق على

 2.7 3 إىل حد ماأوافق 

 40.9 45 أوافق

 55.5 61 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 تعرتض اليت العقبات على التغلب على بقدريت أثق)  :العبارة السابعة اليت نصت عليجائت  .4
بني ابعة ىف املرتبة الر  التدريب( يف تعلمتها اليت املعرفة و اجلديدة للمهارات استخدامي تعيق واليت وظيفيت

وافق أوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة  ,إلنتقال أثر التعلم FIRSTعبارات استبانة 
وهذا يدلل على ,8922وإحنراف  55218ومبتوسط %  88518مرة بنسبة  97كثر تكراراا حيث تكررا بشدة األ

تبطة بطبيعة عمل معلمى القرآن مما أن الربنامج التدريىب كانت هبا أنشطة حتفيزية وتطبيقية مناسبة ومر 
 ساعد على زيادة ثقتهم ىف أنفسهم وىف قدرهتم على نقل أثر التعلم لبيئة عملهم.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 9. 1 غري منطبق على

 9. 1 ال أوافق
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 9. 1 إىل حد ماأوافق ال 

 9.1 10 إىل حد ماأوافق 

 48.2 53 أوافق

 40.0 44 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 األدوات على احلصول الصعب من) العبارة الثالثة عشرة اليت نصت علي جائت  .5
بني عبارات ىف املرتبة اخلامسة التدريب( يف تعلمتها اليت واملعرفة املهارات لتطبيق إليها أحتاج اليت والوسائل
وافق بشدة االكثر أوافق و أاإلستجابة  أظهرت إستجابات العينة تكرارإلنتقال أثر التعلم,FIRSTاستبانة 

وهذا يدلل على أن العديد من ,9691وإحنراف  55182ومبتوسط % 88518مرة بنسبة  97تكراراا حيث تكررا 
املؤسسات القرأنية ال يهتمون أو غري معتادين على توفري األدوات املناسبة للتعلم التفاعلى إلعتمادهم 

 على احلفظ والتلقني فقط.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 3.6 4 ال أوافق

 4.5 5 إىل حد ما أوافقال 

 3.6 4 إىل حد ما  أوافق

 46.4 51 أوافق

 41.8 46 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 مدى عن جيد تصور لدي التدريب,كان قبل)  :العبارة االويل اليت نصت عليجائت  .6
بني عبارات استبانة ىف املرتبة السادسة ( فية/احلياتيةالوظي لتطويرمهارايت التدريب هذا مالئمة
FIRST,كثر تكراراا وافق بشدة األأوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة إلنتقال أثر التعلم

وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب .9456وإحنراف  55118ومبتوسط  % 83563مرة بنسبة  92حيث تكررا 
القرآن كانت مناسبة لتوقعات واحتياجاهتم وأيضا يشري ألمهية األنشطة القبلية  مناسب لفئة معلمى

 للربنامج ىف شرح وتوضيح أهداف الربنامج.
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  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 2.7 3 ال أوافق

 4.5 5 أىل حد ما  ال أوافق

 9.1 10 إىل حد ماأوافق 

 45.5 50 أوافق 

 38.2 42 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 لتجربة الكايف الوقت العمل/احلياة ظروف يل تتيح)  :العبارة الثالثة اليت نصت عليجائت  .7
أظهرت إلنتقال أثر التعلم, FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة السابعة  (التدريب ىف تعلمته ما كل

%  77527مرة بنسبة  85ث تكررا كثر تكراراا حيوافق بشدة األأوافق و أإستجابات العينة تكرار اإلستجابة

وهذا يدلل على أن أنشطةالربنامج التدريىب كانت مناسبة لطبيعة عمل  ,8983وإحنراف 45982ومبتوسط 
 وحياة معلمى القرآن بنسبة كبرية  أهنا قد وراعت ظروف أغلب املتعلمني.

  Frequency 

 النسبة
Percent 

 التكرار

 9. 1 الأوافق بشدة

 9. 1 ال أوافق

 2.7 3 إىل حد ماأوافق ال  

 18.2 20 إىل حد ماأوافق 

 49.1 54 أوافق

 28.2 31 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 استخدام على العمل ىف زمالئي يشجعين)  :العبارة العاشرة اليت نصت عليجائت  .8
نتقال أثر إل FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثامنة  التدريب( يف تعلمتها اليت املهارات
مرة  92وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة التعلم,
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وهذا يدلل على أن نتائج وفاعلية الربنامج التدريىب قد ,154774وإحنراف  45955ومبتوسط  %83563بنسبة 
 التطبيق.أمثرت ىف بيئة عمل معلمى القرآن حىت أن زمالئه يشجعونه على 

 Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 6.4 7 غري منطبق على

 9. 1 ال أوافق بشدة

 9.1 10 إىل حد ما  أوافق

 49.1 54 أوافق

 34.5 38 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 مبا اهتماما عملى على املشرف يبدي)  :العبارة احلادية عشرة اليت نصت عليجائت  .9
أظهرت إستجابات إلنتقال أثر التعلم,FIRSTبني عبارات استبانة املرتبة التاسعة يف التدريب( يف أتعلمه

ومبتوسط % 72563مرة بنسبة  91وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أوافق و أالعينة تكرار اإلستجابة 
مى القرآن وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب قد أمثرت نتائجه ىف بيئة عمل معل 158257وإحنراف 45773

حىت أن املشرف يهتم مبا يتعلمه املعلم وأيضا حيتمل أن من جاوب ب )غري منطبق على( إىل أن بعض 
 احلضور للربنامج هو نفسه يعمل مشرفا أو يعمل حر ىف غري مؤسسة.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 9.1 10 غري منطبق على

 1.8 2 ال أوافق بشدة

 3.6 4 ال أوافق

 2.7 3 إىل حد ما  افقأو 

 39.1 43 أوافق

 43.6 48 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 
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 التعلمية )األنشطة,الرسوم الوسائل)  الوسائاللتعلمية ):العبارة الثامنة اليت نصت عليجائت  .15
 جمال يف أستخدمها اليت احلقيقية الوسائل كبري حد إىل تشبه التدريب يف التوضيحية,إخل( املستخدمة

أظهرت إستجابات العينة تكرار إلنتقال أثر التعلم, FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة العاشرة ى(عمل
وإحنراف  45545ومبتوسط % 65مرة بنسبة  66وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أوافق و أاإلستجابة 

ت مشاهبة ومرتبطة بنسبة  وهذا يدلل على أن الربنامج التدريىب كانت به أنشطة وأدوات وتطبيقا, 152462
كبرية بطبيعة عمل املتعلمني مما ساعد على حتمسهم لنقل أثر التعلم ولكن ال زال البعض يركز على 

 احلفظ والتلقني فقط.
 Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 9. 1 الأوافق بشدة

 10.9 12 ال أوافق

 3.6 4 إىل حد ماأوافق ال 

 24.5 27 إىل حد ماأوافق 

 37.3 41 أوافق

 22.7 25 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 
 التدريب أن وظيفيت على املشرف يعتقد ال) العبارة الثانية عشرة اليت نصت علي جائت  .11
أظهرت  إلنتقال أثر التعلم, FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة العاشرة مكرر  عملي( ىف سيساعدىن

% 79559مرة بنسبة  87وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكرراأوافق و أإستجابات العينة تكرار اإلستجابة 

, وهذا اإلجابة مشكلة لدى الباحثفعلى الرغم أنه سبق ىف الفقرة احلادية 159282وإحنراف  45545ومبتوسط 
 عشر والىت جائت ىف املرتبة التاسعة ىف الرتتيب بيان أن املشرف يبدى اهتمامه مبا يتعلمه معلم القرآن ىف
الربنامج التدريىب حمل الدراسة بنسبة كبرية إال أن النتائج ىف هذه الفقرة على عكس ذلك  ورمبا يرجع 
السبب لعدم وضوح كلمة )ال( فالبعض فهم خطأ أو يدلل على أن العديد من املشرفني ال يهتمون 

 بالتدريب والتطوير أو نوع من أنواع مقاومة التغيري.
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  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 11.8 13 غري منطبق على

 1.8 2 ال أوافق بشدة

 1.8 2 ال أوافق

 2.7 3 إىل حد ما أوافقال 

 2.7 3 إىل حد ما  أوافق

 44.5 49 أوافق

 34.5 38 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 
 بنجاح,فمن التدريب يف تعلمته ما بتطبيق قمت اذا)  :العبارة الرابعة اليت نصت عليجائت  .12

إلنتقال أثر  FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة احلادية عشر  (مكافأيت )مادياأومعنويا( تتم أن املرجح
مرة  73وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة  التعلم,
الربنامج التدريىب مرتبط بطبيعة علم وهذا يدلل على أن . 157378وإحنراف  45355ومبتوسط %  66536بنسبة 

معلمى القرآن وساعد على تطوير أدائهموأيضا أمهية التنسيق مع املؤسسات لتقدمي جوائز مادية ومعنوية 
 للمعلم املتميز.

  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 8.2 9 غري منطبق على

 9. 1 الأوافق بشدة

 8.2 9 ال أوافق

 2.7 3 إىل حد ماأوافق ال 

 13.6 15 إىل حد ماأوافق 

 42.7 47 أوافق

 23.6 26 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 
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 الذين املتدربني على جزاءات مؤسسيت تطبق) العبارة اخلامسة اليت نصت علي جائت  .13

إلنتقال أثر  FIRSTبني عبارات استبانة ىف املرتبة الثانية عشر  ( التدريب يف ماتعلموه اليستخدمون
مرة  38وافق بشدة االكثر تكراراا حيث تكررا أوافق و أأظهرت إستجابات العينة تكرار اإلستجابة لم,التع

وهذا يدلل على أنه ال يكفى أن تكون الربنامج التدريىب  .255246وإحنراف  25955ومبتوسط  % 34554بنسبة 
ظام للمتابعة والتقومي به أنشطة مناسبة ومرتبطة بطبيعة عمل املتعلمني, ولكن جيب أن يكون هناك ن

 باملؤسسات.
  Frequency 

 التكرار
Percent 

 النسبة

 20.0 22 غري منطبق على

 3.6 4 الأوافق بشدة

 21.8 24 ال أوافق

 13.6 15 إىل حد ماأوافق ال 

 6.4 7 إىل حد ماأوافق 

 25.5 28 أوافق

 9.1 10 بشدة أوافق

TOTAL 110 100.0 

 
 (6)جدول رقم 

فاعلية الربنامج التدريىب حمل الدرسة والقائم على احلسابية واالحنراف املعياري ملدى املتوسطات 
ىف حتقيق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة طوال الربنامج مع انتقال أثر التعلم لبيئة عمل FIRST-ADLXإطار 

 معلمى القرآن مبصر
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االستبانات م

1 
تجربة معايشة  لFIRST استبانة
 2 31785. 3.7691 النشطة العميقة المتعلم

 1 4.3902.36850 النتقال أثر التعلمFIRSTاستبانة  2
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 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االستبانات م
 - 34317. 4.0796 المتوسط الحسابي العام

 
نتائج فاعلية الربنامج التدريىب حمل الدرسة والقائم على ( أن 6يتضح من خالل اجلدول رقم )

قيق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة طوال الربنامج مع انتقال أثر التعلم لبيئة عمل ىف حتFIRST-ADLXإطار 
النتقال FIRSTاستبانة معلمى القرآن مبصر يتضمن بعدان, وهي على التوايل وفقاا للمتوسط احلسايب هلا )

دام (. وقد جاءت بدرجة استخالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم لFIRSTاستبانة ( مث )أثر التعلم
(, وباحنراف معيارى بني 3.7691,4.3902عالية, حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )

(, وهذا يدل 34317.)( باحنراف معياري قدره 4.0796(, ويبلغ املتوسط احلسايب العام )36850,.31785.)
ربة تعلم نشطة ىف حتقيق جتFIRST-ADLXعلى فاعلية الربنامج التدريىب حمل الدرسة والقائم على إطار 

 .ومؤثرة طوال الربنامج مع انتقال أثر التعلم لبيئة عمل معلمى القرآن مبصر
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 مناقشة نتائج البحث:
 نتيجة السؤال األول: مناقشة

نص السؤال األول على: ما املهارات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمى القرآن؟ومت حتديد املهارات 
مهارة فرعية( مقسمة  15إىل ) تنقسممهارات أساسية(  3) ىفالتدريىب املقرتح  الربنامج التدريسية ىف
 كالتايل: 

 مهارة فرعية مهارة أساسية
 3 مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن
 9 مهارة استخدام التعلم النشط املؤثر

 3 مهارة استخدام التدبر
 15 اجملموع

حتديد وتنمية بعض املهارات التدريسية ملعلمى القرآن وهذا يشري إىل فاعلية الربنامج التدريىب ىف 
( 2116كل من: )إبراهيم والىت تدور حول مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن وهذا ما يوافق دراسات  

 (.2113م( )الشهرى 2112( )قزق 2114( )جاب اهلل أخرون 2111( )آل كنة واحلياىل 2111)املطرودى 
( 2114( )الوادعى ۷۱۱2)الرتيكي, ؤثر وهذا ما يوافق دراسة كل من ومهارة استخدم التعلم النشط امل

( 2116( )الردادى 2112( )هبجت, أخرون 2112( )اجلمل ۷۱۱2( )الربكة 2115( )بن عامر ۷۱۱2)فلمبان 
.ومهارة استخدام التدبر (2112( )آل سيف 2119( )احلسيىن 2111()بن ناصر 2121)هبجت, أخرون 

( 2112( )الدليقان 2113م( )احلميضى 2116)الغيلى واملنصورى  كل من:  وهذا ما يوافق دراسات
 (. 2525( )خليفة 2517(  )أمني 2519م( )أكرم 2112)السهيمى 

 مناقشة نتيجة السؤال الثانى:
-FIRSTإطارالقائم على ) املقرتح الربنامج التدريبىينص السؤال الثاىن على: ما أسس بناء 

ADLXالنشطة العميقة لمجتربة معايشة املتع ل Activ Deep Learner eXperience) بعض ىف تنمية
إطار)ومت ذلك من خالل تصميم الربنامج باستخدام إطار صر ؟مب املهارات التدريسية لدى معلمى القرآن

FIRST-ADLXالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل Activ Deep Learner eXperience)  وظهرت
لتدريىب من خالل تفاعل املتدربني أثناء الربنامج  وكذلك من التغذية الراجعة وما ورد من فاعلية الربنامج ا
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إجابة أسئلة اإلستبانة من أن الربنامج التدريىب قد حقق هلم جتربة تعلم نشطة ومؤثرة وساعدهم ىف تنمية 
 .(2525( )هبجت وأخرون 2518مهاراهتم التدريسية كما وافق ذلك دراسة )هبجت وأخرون 

 مناقشة نتيجة السؤال الثالث:
-FIRSTإطارما مدى فاعلية استخدام الربنامج التدريبىي القائم على )نص السؤال الثالث على:

ADLXالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل Activ Deep Learner eXperience) جتربة تعلم حتقيق ىف
أظهرت نتائج استبانة جتربة املعايشة وجود صر ؟مبالتدريب لدى معلمى القرآن فرتة أثناء  نشطة ومؤثرة

حتقيق الربنامج للهدف على جمموع األسئلة يدل على    0.05)) فروق ذات داللةإحصائية عند مستوى
التدريىب القائم على  ربنامجال أن البيانات تفسري يوضح)جتربة تعلم نشطة مؤثرة( و قياسه  املراد
 مع بالتفاعل شعروا حيث كمتعلمنينشطة   تعلم جتربة لعيشبا ملعلمنيا ساعد قدFIRST_ADLXإطار

, وذلك بسب ما حيتويه الربنامج من أنشطة تفاعلية تساعد على حتقيق املتعة للمشاركة والدافع الربنامج
 (.2525( )هبجت وأخرون 2518كما وافق ذلك دراسة )هبجت وأخرون والفائدة معا,

 مناقشة نتيجة السؤال الرابع:
-FIRST)إطارما مدى فاعلية استخدام الربنامج التدريبىي القائم على الرابع على:نص السؤال 

ADLXالنشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل Activ Deep Learner eXperience) انتقال أثر حتقيق ىف
 صر ؟مبلدى معلمى القرآن  التعلم لبيئة عمل املعلم

ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت نتائج استبانة انتقال أثر التعلم  وج
 يوضح)انتقال أثر التعلم( و قياسه  حتقيق الربنامج للهدف املرادعلى على جمموع األسئلة يدل على 0.05))

 طرق تطبيقعلى ملعلمني قدساعداFIRST_ADLXالتدريىب القائم على إطارج ربنامالأن؛ البيانات تفسري
فى بيئات عملهم وذلك بسب األنشطة التدريبية الىت الربناجم من االنتهاء بعد تعلموها اليت التدريس

 .ساعدت املتدربني ىف تطبيق املهارات أثناء التدريب وأيضا تابعت أداءهم بعد التدريب
بشكل كبري,وأثبتت فاعلية الربنامج  صحيحة أثريت اليت البحث أسئلة مجيع وجدأن ذلك,وب

 إجيايب تأثري مبصر, وحتقيق هارات التدريسية لدى معلمى القرآنبعض املالتدريىب حمل الدراسة, ىف تنمية 
 .التعليميةانتقال األثر للمؤسسة و  ,مهل املهين التطوير على
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وبعد هذا العرض املفصل لنتائج البحث وحتليلها ومناقشتها ومقارنتها مع الدراسات والبحوث 
يق الربنامج التدريىب املقرتح, وتطبيق أداة السابقة, باستخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبة, بعد تطب

البحث )اإلستبانة( على عينة البحث, فسيعرض الباحث ىف الفصل التاىل ملخصأ ألهم النتائج الىت 
 أظهرها الفصل احلاىل, وسيقدم ىف ضوئها عددا من التوصيات واملقرتحات املتصلة مبوضوع البحث.
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 خامسالفصل ال
  البحثخاتمة 

  البحثملخص 
 البحث ملخص نتائج 
 البحث توصيات 
 بحثال مقرتحات 
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 خامسالفصل ال
  البحثخاتمة 

 

ميثل هذا الفصل خامتة للبحث حيث سيتعرض الباحث ملخصا للبحث وملخصا ألهم ما وصل اليه من 
مقرتحات حبثية متصلة نتائج كما يقدم عددا من التوصيات ىف ضوء النتائج الىت مت الوصول إليها ويطرح 

 مبوضوع البحث  وفيما يلى تفصيل ذلك:
 أوال ملخص البحث:

جتربة معايشة  ل FIRST-ADLXإطار قائم على مقرتح إىل قياسفاعلية برنامج تدريىب  البحث  هدف
بعض املهارات التدريسية لدى معلمى لتنمية Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة املتعلم
عند القيام بتطبيق الربنامج  :شبه التجريىب )ذو اجملموعة الواحدة(صر. واعتمد البحث على املنهجمب القرآن

( معلما 115تكونت عينة البحث من )و مبصر معلمى مادة القرآن الكرمي على جمتمع الدراسة: املكون من 
رس األهلية مثل )الألندلس عدد من املدايعملون بسوهاج(  -القليوبية -اجليزة-من أربع حمافظات )القاهرة

ليدرز ناشيونال( وأيضا من بعض مجعيات القرآن مثل  -ليدرزو انرت ناشيونال  -املهدى للغات-األزهرية
السالم بسوهاج( ودور احلضانة مثل )حضانة مجعية مجعية عثمان بن عفان و  -)مجعية الزهراء بالعبور 

عينة انتقائية لرمحة مبدينة السالم بالقاهرة( وهى وبعض املساجد مثل  )مسجد اسنابل بسوهاج( -اهلادى 
استخدام أداة ومت تتوفر فيها شرط التعاون والرغبة ىف التغيري واملوافقة على التدريب والتقييم واملتابعة.

 Activ النشطة العميقة جتربة معايشة املتعلم ل FIRST-ADLXإطار برنامج تدريىب قائم على الدراسة وهى:

Deep Learner eXperience استبانة)استبانة:  2ومت قياس فاعلية الربنامج من خالل عددFIRST لقياس
 لقياس انتقال التعلم( FIRSTاستبانةجتربة املعايشة النشطة الفعالة( و)

 ثانيا ملخص نتائج البحث:
الربنامج التدريىب  مت حتديد بعض املهارات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمى القرآن ىف  -

 مهارة فرعية( مقسمة كالتايل: 15إىل ) تنقسممهارات أساسية(  3) ىفقرتح امل
: مهارة استخدام الرتديد مهارات( 3مهارة استخدام طرق تحفيظ القرآن وتنقسم إلى )

 مهارة استخدام الرتديد اإللكرتوىن. -مهارة استخدام الرتديد بالكتابة -املباشر
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وتنقسم إلى ,فى تعليم القرآن Activ Deep Learningمهارة استخدام التعلم النشط المؤثر 
مهارة  -مهارة استخدام اخلرائط الذهنية -: مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط مهارات( 9)

 -مهارة استخدام نشاط االكساب  -مهارة استخدام النشاط اخلتامى -استخدام النشاط االفتتاحى
مهارة استخدام النشاط  -دام نشاط الربط والتلخيصمهارة استخ -مهارة استخدام نشاط الكشف

 مهارة استخدام نشاط املهمة. -التنشيطى
: مهارة ترتيب وحتقيق مهارات( 3مهارة استخدام التدبر فى التربية بالقرآن وتنقسم إلى )

 ر.مهارة استخدام طرق وتقنيات التدب -مهارة التوازن بني كمية احلفظ والتدبر  -حقوق القرآن اخلمسة 
 مهارة فرعية مهارة أساسية

 3 مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن

 9 مهارة استخدام التعلم النشط املؤثر

 3 مهارة استخدام التدبر

 15 اجملموع

يدل على اإلستبانة على جمموع أسئلة    0.05)) إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات داللة-
)جتربة تعلم نشطة  FIRST-ADLXإطار لقائم على حتقيق الربنامج التدريىب حمل الدراسة وا

 مؤثرة(للمتعلمني أثناء الربنامج.
يدل على اإلستبانة على جمموع أسئلة    0.05)) وجود فروق ذات داللةإحصائية عند مستوى-

ر التعلم(لبيئة أثُ )ىف انتقال  FIRST-ADLXإطار مساعدة الربنامج التدريىب حمل الدراسة والقائم على 
 تعلمني بعد الربنامج.عمل امل

 FIRST-ADLXإطار قائم على المقترح والتدريبى البرنامج الفاعلية  إثبات وهذا يدل على
بعض تنمية فى  Activ Deep Learner eXperience النشطة العميقة تجربة معايشة المتعلم ل

 .مصرب المهارات التدريسية لدى معلمى القرآن
 ثالثا: توصيات البحث:

 توصل إليه البحث يوصى الباحث بما يلى:فى ضوء ما 
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, ملا له من تأثري إجيايب يف تنمية القرآنيف تدريب معلمي  دراسةالالتدريىب حمل ربنامج الاالستفادة من  -
 .مهارات التدريس لديهم

 .األخرى شرعيةاالسـتفادة مـن الربنـامج املقتـرح فـي إجـراء بـرامج تدريبيـة مشـاهبة لـه فـي املـواد ال -
من  هلاقتالتعلم جيب أن يبدأ ان, ألن LXDاإلهتمام عند بناء الربامج التدريبية بتصميم جتربة التعلم  -

 داخل قاعة التدريب, مما يضمن النقل ويزيد من زمخه.
وإجراء املزيد من  ىف تصميم الربامج التدريبية والتعليمية املختلفة, FIRST-ADLXاإلستفادة من إطار  -

 .األحباث عليه
ىف لتساعد القرآن الكرمي  طرق تدريسواقع و على  -الكيفية والكمية  -راء املزيد من البحوث إج -

 .حتقيق اإلستثمار األمثل من تعلم القرآن
إحياء طرق التعلم اإلسالمية األصيلة والىت أثبتت فاعليتها)مثل طرق ترديد الكتاتيب وتقنيات ضرورة  -

 استخدامها.  تفعيلو التدبر( 
 احلديثة وطرق استخدامها وسبل تفعيلها.  التعلم املعلمني على اسرتاتيجياتضرورة تدريب  -
 .أثناء اخلدمة بشكل مستمر لرفع كفاءهتم وتطوير أدائهـمقبل و  القرآن علميمتدريب  -
أن يركز املشرفون الرتبويون واملتخصصون أثناء زياراهتم ملعلمي القرآن الكرمي على طريقة التدريس,  -

 .فضل طريقة وأصلحهاوأن يدلوهم على أ
؛ فقطممارسة ما يأمر به القرآن من قول أو عمل, واإلهتمام بالتطبيق القرآىن وليس جمرد احلفظ  -

اقتداء بفعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع صحابته الكرام الذين كانوا يتعلمون عشر آيات, ال 
 .يتجاوزوهنا حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل

املعنوية هلم , والفرص املادية و  املتميزين ىف تعليم القرآن الكرمي, وذلك بتقدمي احلوافز تشجيع املعلمني -
 .التدريبية والوظيفية ؛ ليسعوا إىل تطوير أنفسهم, واكتساب مهارات

ينبغي أال يقتصر دور معلم القرآن الكرمي علي تصحيح التالوة وتعليم األداء وحتفيظ بعض اآليات  -
 .يعتين بتعليم التدبر والتأثر بالقرآنفحسب بل ينبغي أن 

 تطوير إسرتاتيجيات التدريس اليت تنمي مهارات تدبر القرآن الكرمي لدى املتعلمني. -
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 رابعا:مقترحات البحث:
 فى ضوء نتائج البحث وتوصياته يقترح الباحث  القيام بالبحوث والدراسات التالية:

 والفرق بينها القرآن  ىدرجات معلمأنواع و  -
 رات الالزمة ملعلم القرآن ليكون معلم مرب.املها -
 .قدميا وحديثا جمال تعليم القرآنأثر جتربة املعلم ىف انتقال أثر التعلم ىف  -
 القرآن الكرمي . بعض متعلمى علىالتعلم السلبية  أثر جتارب -
 حلقات القرآن.حضور استمرار الطالب ىف على  LXDتصميم جتربة التعلم  تأثري جودة  -

  .ىف تصميم الربامج التدريبية والتعليمية الشرعية FIRST-ADLXإطار خدام فاعلية است
اإلسالمية األصيلة )مثل طرق ترديد الكتاتيب وتقنيات التدبر( مع الطرق احلديثة  دمج الطرقفاعلية  -

 .تعليم القرآنمثل )التعلم النشط( ىف 
 .فية جتاوزهاوكي تفعيل )تدبر القرآن( ىف املناهج القرآنية املختلفةمعوقات  -
 .القرآن ىف تزكية النفوستدبر تربوية قائمة على  فاعلية مناهج  -
 لدى معلمى القرآن وكيفية جتاوزها. القرآن تدبرمعوقات استخدام  -
 لقرآن.املناهج القرآنية ىف حب الطالب لتعلم وحفظ ا ىف LXDتصميم جتربة التعلم تأثري  -
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية:

. طرق حفظ القرآن الكريم  وعالقتها بسعة الذاكرة وكل من راهيم. صفاء حسني أمنيإب .1
. حبث مقدم لنيل درجة مهارتي القراءة الجهرية والكتابة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
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 .(2518) التربية وعلم النفس.
5. http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid=80518 

فاعلية برمجية تعليمية مقترحة لتنمية مهارات إعداد الوسائط ”  ,أبو داود, مسية حممد .6
, رسالة ماجستري, جامعة امللك سعود, الرياض: ”المتعددة لطالبات الدبلوم العام في التربية

 (..2515السعودية)
فاعلية برنامج تدريبي قائم على بث الوسائط )البودکاست( في أکرم, حبة بنت حممد سعيد .7

, جملة اجلامعة اإلسالمية تنمية مهارات تدبر النص القرآني لدى معلمات القرآن الکريم
 .(2519), 141-122(, 2)27للدراسات الرتبوية والنفسية, 

أثر استخدام استراتيجية التعلم , أل سيف. عادل عوض, القحطاىن. ثابت سعيد .8
جملة كلية الرتبية.  على إتقان التالوة لدى طالب الصف الثاني االبتدائي.STADالتعاوني

 .(2518), 1,ع34كلية الرتبية. مج  -جامعة أسيوط 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid=80518
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid=80518
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مستويات تدبر القرآن الکريم لدى طالب شعبة اللغة العربية ومدى , أمني, عبدالرحيم عباس .9
جملة العلوم الرتبوية, کلية الرتبية, جامعة  ه والذکاء االنفعالي لذائقته التدبرية.وعيهم بسياق آيات

 .(2517), 315 -191(,31جنوب الوادي, مصر, )
دت(,  دار بن كثري., بريوت ).1.ط حق القرآن الكريم على الناسبديوى. يوسف على   .15

(1993). 
.مذكرة مقدمة لنيل نماذج مختارة التكرار في القرآن الكريم, براررمى, سعدة. مليكة زاكار .11

شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العريب ختصص:علوم اللغة.جامعة اجليالىل.كلية األداب 
 .(2516), واللغات,قسم اللغة العربية. اجلزائر

مدى ممارسة معلمات العلوم الشرعية الستراتيجيات التعلم النشط ,الربكة, جوهرة بنت على .12
,.رسالة ماجيستري  كلية العلوم اإلجتماعية جامعة بمحافظة المزاحميةفي المرحلة المتوسطة 
 .(2515), االمام حممد بن سعود

, ( بالتعاون مع منصة ادراكUKتقدمي )جامعة كوملبيا  ,برنامج تدريبى بعنوان التعليم المدمج .13
(4248). 

األمريكية( SeGa Groupتقدمي شركة )  ,برنامج تدريبى بعنوان سواعد للتعلم النشط المؤثر .14
 .(2517), بالتعاون مع مجعية رسالة القاهرة

( بالتعاون مع AUCتقدمي )اجلامعةاألمريكية بالقاهرة ، S.T.E.A.Mبرنامج تدريبى بعنوان فلسفة  .15
 .(2518), منصة ادراك

 .(4249), األمريكية( القاهرةSeGa Groupتقدمي شركة )،FIRST_ADLXبرنامج تدريبى بعنوان .16
الدور الدعوى للحلقات والدور القرآنية, دراسة فى ضوء مناهج ,صاحل عمربن حازم, عمر  .17

حبث مقدم لنيل درجة املاجبستري من قسم الدعوة, كلية األداب, جامعة  الدعوة اإلسالمية.
 .(2512), املدينة العاملية

مكة )دط, الكتاتيب فى الحرمين الشريفين وما حولهما.بن دهيش. عبد اللطيف بن عبد اهلل  .18
 .1986, نشر مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة, ملكرمةا
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برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط (.2515)بن عامر. حيي محدى  .19
. جملة كلية الرتبية, جامعة لتطوير األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية

 م2517اجلزء الثاين)يناير لسنة  172األزهر, العدد:(
فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس العلوم بن ناصر. عواطف بنت راشد .25

في التحصيل العلمي وتنمية عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الثالث األساسي 
. حبث مقدم لنيل درجة املاجيستري من كلية الرتبية قسم املناهج وطرق التدريس بسلطنة عمان
 .(2515), جامعة مؤتة

,ماجيستري كلية العلوم االسالمية قسم من أساليب التربية فى القرآنبشارة,  زينب يوسف. .21
 .(1432)التفسري وعلوم القرآن جبامعة املدينة العاملية

 (.2515, مكتبة جرير: السعودية).15ط كتاب خريطة العقل.,بوزان. توىن  .22
لشرعية للمرحلة واقع ممارسة معلمي العلوم ا الرتيكى, منصور سعيد   .23

رسالة  المتوسطةالستراتيجيات التعلم النشط بمدينة الرياض والمعوقات المصاحبة لها,
 ..(2514), ماجيستري كلية العلوم اإلجتماعية جامعة حممد بن سعود الرياض

تنمية مهارات التجويد لدي معلمي القرآن الكر \عودة \ابراهيم \جاب اهلل, على سعد على  .24
, 98العدد  25. جملة كلية الرتبية جامعة بنها مبصر, جمموعة بتدائية األزهريةيم بالمرحلة اال

(2514.). 
فاعلية برنامج تدريبى مقترح قائم على استراتيجيات التعلم النشط اجلمل,مسية حلمى حممد  .25

.  فى تنمية مهارات التدريس اإلبداعى لدى معلمى الرياضيات فى مرحلة التعليم األساسى
 .2517), تري كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزةرسالة ماجيس

كلية الرتبية بتاريخ   مقال منشور بموقع جامعة بابل مجتمع البحث وعينته,جواد, مهدى حممد, .26
uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=78857http://www.uobabylon.edu.iq/23/10/2018 ،

(2518) 
.دراسة تقوميية.رسالة اعداد معلم القرآن الكريم فى معهد اإلمام الشاطبى احلرىب, رياض بن عطا اهلل, .27

 .(2516)ماجيستري, كلية الدعوة واصول الدين, اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.اململكة العربية السعودية, 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=78857
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مدى فاعلية برنامج تدريبى قائم على التعلم النشط فى , , ذياب صاحل ذياباحلسيىن .28
, املؤسسة اكتساب الطلبة االتجاهات نحو مادة القرآن الكريم وتحسين تحصيلهم الدراسى

 .(2516), 55العدد  17العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية, السنة 
يجية تدريسية مبنية على نتائج أبحاث الدماغ في تحصيل فاعلية إستراتمحدون, أحالم وجيه. .29

حبث مقدم لنيل درجة املاجيستري ىف  .العلوم لدى طالب الصف السابع ودوافعهم لتعلمها
 .2519,املناهج العامة كلية الدراسات العليا, اجلامعة األردنية

. املؤمتر القرآن الكريم أساليب المنهج النبوى فى تعليم.(2513) محيتو. عبد اهلادى بن عبد اهلل .35
العاملى الثاىن لتعليم القرآن حتت رعاية وزارة العدل والشؤن اإلسالمية واألوقاف مبملكة 

 . 2513ابريل  35البحرين.املنعقد ىف 
, جملة أثر معلم القرآن الكريم في تعليم التدبر.(2513)احلميضى, ابراهيم بن صاحل بن عبد اهلل  .31

 ه1434, العدد الرابع عشر ذو القعدة البحوث والدراسات الشرعية
 .(م2516)ة, عمان, األردن: دار املسري  تصميم التعليم.احليلة, حممد حممود.  .32
الرياض: دار النشر ) " المدخل المعاصر إلى المناهج وطرق التدريسخصاونة, خلود أمحد  .33

 .(2515), الدويل
َّ  دراسة موضوعيةالسمع في القرآن الكريم: ,اخلطيب, عبد اهلل بن عبد الرمحن .34 اجمللة العاملية .ََ

 2,2152,العدد 2لبحوث القرآن,اجمللد 
فاعلية استخدام برنامج تدريي مقترح قائم على التعلم , الردادى, فهد بن عايد بن مناور  .35

النشط في تنمية المهارات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية واتجاهاتهم نحوه في 
الة دكتوراة كلية الرتبية جامعة املدينة العاملية املناهج ودرق , رسالمملكة العربية السعودية

 (.2519), التدريس
أثر استخدام نموذج التدريس القائم على ,الرفوع,حممد أمحد خليل. القيسى تيسري خليل .36

,  الدماغ في تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها
 .(2514), األردن –امعة الطفيلة التقنية كلية العلوم الرتبوية/ ج
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, مركز تدبر للدراسات واإلستشارات. 1ط هكذا عاشوا القرآن. الرويشد. أمساء بنت راشد. .37
 (.2511), اململكة العربية السعودية

 .(,2511), األردن: دار الكتاب اجلامعي-مبادئ علم النفس الرتبوي, عمان ,الزغلول, عماد .38
مستوى  أداء معلمى التربية اإلسالمية فى تنمية مهارت تدبر , الدليقان, حممد بن صاحل .39

, رسالة ماجيستري كلية تربية جامعة أم القرآن لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة
 (..2518), القرى

استراتيجيات تدريس القرآن, وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ,سعيد. جواهر, أمحد .45
 (..2515), مكتب منطقة اجلرشى\ إدارة الباحة

برنامج مقترح فى الرياضيات طبقا لنظرية التعلم القائم ,السيد, صباح عبد اهلل عبد العظيم .41
.حبث مقدم على المخ البشري لتنمية التحصيل والتفكير البصري لتالميذ المرحلة اإلعدادية

جملة كلية الرتبية,  . نشر لسويس مصرلنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة الرتبية كلية الرتبية جامعة قناة ا
 2511يوليو  -اجمللد الثاين -العدد الرابع -جامعة قناة السويس

 م( 1997), , دار عامل الكتب: الرياض” النماذج في بناء المناهج” السمريي, لطيفة..  .42
مهارات تدبر القرآن لدى معلمى القرآن بالمرحلة المتوسطة ,السهيمى, خالد بن حسني .43

 (.2518), رسالة ماجيستري كلية تربية جامعة امللك سعوداستخدامها, ومعوقات
 2517\7\23بتاريخ .التكرار فى القرآن,شبكة األلوكة(.2517الشايب, مسعد أمحد ) .44

https://www.alukah.net/sharia/0/118456 

الرياض فهرسة مكتبة امللك فهد  استراتيجية للتعلم النشط, 151, الشمرى, ماشى بن حممد .45
 (.2511), الوطنية

, املؤمتر تجربة معهد الشاطبي -استثمار التقنية في خدمة القرآن ,الشهرى, نوح بن حيي .46
, كرسى القرآن الكرمي وعلومه,جامعة حممد بن .الرياض4الدوىل لتطوير الدراسات القرآنية مج

 .(2513), سعود

https://www.alukah.net/sharia/0/118456
https://www.alukah.net/sharia/0/118456
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-نموذجًا  -داللة التكرار في القرآن الكريم سورة الرحمان ,فتيحة.يسمينة فايدىفايدى,  .47
دراسة مقدمة للحصول على درجة الليسانس ىف األداب واللغات. جامعة  .-دراسة أسلوبية

 (.2513), البويرة,كلية األداب واللغات. اجلزائر
القارىء اإللكترونى فى تنمية فاعلية استخدام ,الفرهود.  عبد احلكيم بن سليمان بن عبد اهلل .48

حبث مقدم لنيل درجة املاجيستري من كلية  مهارات التجويد لتالميذ الصف السادس اإلبتدائى.
 . (2518), الرتبية جامعة القصيم. السعودية

معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة لدى ,فلبمان. حسام بن حممد بن حسني .49
لة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر المشرفين معلمي العلوم الشرعية في المرح

من   -الدكتوراه  درج:حبث مقدم للحصول على والمعلمين مع تقديم تصور مقترح لمعالجتها.
 م2514ه.  1435اجلامعة اإلسالمية,

التكرار في القرآن الكريم: دراسة بالغية. رسالة ماجيستير كلية  قاسم, حممد حممود صاحل . .55
 .(1998), , جامعة الريموك, األردنوالعلوم اإلسالمية األداب

إستراتيجات وطرق تدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ  ,القحطاىن. نورة سعد عبد اهلل .51
دراسة حبثية مبدارس حتفيظ القرآن مبحافظة شروره, وزارة  القرآن الكريم بين الواقع والمأمول.

بية والتعليم مبنطقة جنران,مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة شروره, الرتبية والتعليم, اإلدارة العامة للرت 
 .(2514), اململكة العربية السعودية

فاعلية استخدام التعلم االلكتروني غير المتزامن ,قزق. حممود نايف, اياد عبد العزيز ألطف .52
 )األقراص المدمجة( فى تحسين مستوي تالوة القرآن الكريم لدي تالميذ الصف الخامس

 .(2518), 2, ع 3اجمللة الرتبوية األردنية. مج األساسي.
الشركة العربية  ” أساسيات في تصميم التعليم ” قطامي, يوسف. نايفة قطامى, نرجس محدى .53

 م(..2525), المتحدة للتسويق والتوريدات
 الدراسات العليا "حبث مقدم إىل مؤمتر االستبانة كأداة بحث علمي.قنديل, أنيسة عطية سليم  .54

 ..(2513), اجلامعة اإلسالمية, غزة".بني الواقع وآفاق اإلصالح والتطوير
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 .2519يوليو 1موقع سطور قسم أساليب التعليم نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية.,كالب,رغد .55
, برنامج تدريبى بعنوان مفاتح تدبر القرآن مركز إيوان القاهرة,عبد احلميد, حامد ابو نوران .56

(2511.). 
 برنامج تدريبى بعنوان تدبر سورة ق مركز مجمع البحرين,ميد, حامد ابو نورانعبد احل .57

 ..(2512), القاهرة
برنامج تدريبى بعنوان المنهج اإلسالمى فى التربية مسجد ,عبد احلميد, حامد ابو نوران .58

 ..(2512), القاهرة الرحمة
, مركز إيوان القاهرة, للكباربرنامج تدريبى بعنوان قاعدة بغدادية ,عبد احلميد, حامد ابو نوران .59

(2512.). 
مركز جممع البحرين  برنامج تدريبى بعنوان قاعدة بغدادية لألطفال,عبد احلميد, حامد ابو نوران .65

 .(2512), القاهرة
, , القاهرة الدارين للنشر والتوزيع1,ط.دعوة إلى تدبر القرآن,عبد احلميد, حامد ابو نوران .61

(2514). 
 .(2519), , القاهرة الدارين للنشر والتوزيع1,طاإلستماع التدبرىنوران عبد احلميد, حامد ابو  .62
مركز جممع البحرين  برنامج تدريبى بعنوان الختمة التدبريةعبد احلميد, حامد ابو نوران   .63

 .(2519), القاهرة
نموذج مقترح لتطوير تدريس البالغة في ضوء بعض نظريات ,فايزة أمحد عبد السالم عبد الرمحن, .64

جامعة األزهر.  -جملة كلية الرتبية .التعليم والتعلم: نظرية التعلم المستند إلى الدماغ أنموذجا
 2515, أكتوبر 3, ج. 165, ع. 34مج. 

األردن:  ,5ط, علم النفس التربوي,العتوم, عدنان, شفيق عالونة, عبد الناصر اجلراح, وآخرون .65
 (.2514), دار املسرية للنشر والتوزيع-عمان

. مركز تدبر لالستشارات الرتبوية فن التدبر فى القرآن الكريم,العويد, عصام صاحل حممد .66
 .هـ 1431. الرياض,3ط ,والتعليمية 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85';search();
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=253033
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=253033
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مدى ممارسة معلم القرآن الكريم لألنشطة ,املنصورى, عبد اهلل عثمان\بن على  الغيلى,زيد .67
 .(2559), ,جملة الرتبية جامعة أسيوط, العدد اخلامس والعشرونالتدريسية الالزمة لتحقيق التدبر

أثر استخدام األقراص المدمجة ,احلياىل, أمحد حممد نورى\آل كنة, حممود حممد عبد الكرمي  .68
. جملة أحباث كلية وة القران الكريم وحفظه لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائيفي إتقان تال

 .(2511), 2ع\11الرتبية األساسية,جامعة املوصل, مج
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 المالحق:
 (1ملحق )

 النشطة العميقة تجربة املعايشةل FIRSTستبانة ية الالصورة األول

 العبارات م

 املوافقة
 ال

 أوافق
 بشدة

 ال
 أوافق

 ال
 أوافق
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

1 

بعد التدريب أجد نفسي أعيد التفكري يف األنشطة 
كار اليت طرحت أثناء التدريب عندما أقوم واألف

 بأمور أخرى )على املستوى املهىن أوالشخصى(
       

2
أجد نفسي متحمساا للموضوعات اليت يتناوهلا 

        التدريب وأشعر برغبة يف االستمرار يف دراستها.

3 
لست مهتماا حقاا بالتدريب, لكن جيب أن أشارك 

        فيه ألسباب أخرى

4 

جد أنه جيب الرتكيزعلى احلفظ بكميات كبرية  أ
فقط مما جيب أن أتعلمه من التدريب وذلك سيكون  

 كافيا
       

5 

الكثري مما أتعلمه ليس له معىن حيث أجد أنه 
جمموعة من األفكار واملمارسات غري املرتبطة 

 ببعضها
       

6 
غالباا ما أشعر بالقلق حيال قدريت على تلبية 

        تدريب بشكل صحيحمتطلبات ال

7 
غالباا ما أشعر بالتشتت من كمية املواد التعلمية 

        الكثرية اليت يتعني علينا التعامل معها يف التدريب

8 

أركز فقط على تعلم القدر الكاىف من املعلومات 
واملمارسات الذي يؤهلين الجتياز التدريب واحلصول 

 على الشهادة
       

       يل إىل القراءة أو املمارسة أكثر مما هو أجد أنين أم 9
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حيت وإن كان قليال -مطلوب الجتياز التدريب 
 -جدا

10 

أعتقد أنين إذا بذلت ما ىف وسعى ىف التعلم 
سأمتكن من أداء ما هو مطلوب مىن ىف التدريب 

 بشكل جيد.
       

11 
أشعر بالرضا عن نفسى عندما أفهم حقاا ما مت 

        بشرحه يف التدري

12 
عندما أدرس املواد التعلمية اخلاصة بالتدريب, أدرس 

        عادةا يف أماكن ميكنين الرتكيز فيها

13 

إذا مل أمتكن من فهم املواد التعلمية اخلاصة 
بالتدريب يف البداية, فإنىن أستمر ىف دراستها حىت 

 أفهمها.
       

14 

تطبيقى غالباا ما يكون السبب الرئيسي لدراسيت و 
للتدريب هو أنين ال أريد أن أخيب ظن من قام 

 برتشيحى  حلضور هذا التدريب
       

15 
يف كثري من األحيان أشعر بالرغبة ىف التخلى عن 

        التدريب

16 
املواد التعلمية اخلاصة بالتدريب قابلة للتطبيق يف 

        ممارسايت املهنية.

17 
ة بالتدريب مع اهتمامايت تتالئماملواد التعلمية اخلاص

        فيما يتعلق باملمارسات املهنية

18
زادت املواد التعلمية اخلاصة بالتدريب من مهارايت 

        يف املمارسات املهنية
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 (2ملحق )
 النشطة العميقة تجربة املعايشةلFIRSTستبانة الصورة النهائية ال

 العبارة م

 املوافقة

 ال
 أوافق
 بشدة

 ال
أوا
 فق

 ال
 أوافق
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

أوا
 فق
 إىل
حد 
 ما

 

 

أوا
 فق

 

 أوافق
 بشدة

1 
بعد التدريب أجد نفسي أعيد التفكري يف األنشطة واألفكار اليت طرحت أثناء 

        التدريب عندما أقوم بأمور أخرى )على املستوى املهىن أوالشخصى(

2
هلا التدريب وأشعر برغبة يف االستمرار أجد نفسي متحمساا للموضوعات اليت يتناو 

        يف دراستها.

        لست مهتماا حقاا بالتدريب, لكن جيب أن أشارك فيه ألسباب أخرى 3

4 
أجد أنه جيب الرتكيزعلى احلفظ بكميات كبرية  فقط مما جيب أن أتعلمه من 

        التدريب وذلك سيكون كافيا

5 
معىن حيث أجد أنه جمموعة من األفكار واملمارسات غري الكثري مما أتعلمه ليس له 

        املرتبطة ببعضها

        غالباا ما أشعر بالقلق حيال قدريت على تلبية متطلبات التدريب بشكل صحيح 6

7 
غالباا ما أشعر بالتشتت من كمية املواد التعلمية الكثرية اليت يتعني علينا التعامل 

        معها يف التدريب

8 
أركز فقط على تعلم القدر الكاىف من املعلومات واملمارسات الذي يؤهلين الجتياز 

        التدريب واحلصول على الشهادة

10 
حيت -أجد أنين أميل إىل القراءة أو املمارسة أكثر مما هو مطلوب الجتياز التدريب 

        -وإن كان قليال جدا

        حقاا ما مت شرحه يف التدريب أشعر بالرضا عن نفسى عندما أفهم 11

12 
غالباا ما يكون السبب الرئيسي لدراسيت وتطبيقى للتدريب هو أنين ال أريد أن 

        أخيب ظن من قام برتشيحى  حلضور هذا التدريب

        يف كثري من األحيان أشعر بالرغبة ىف التخلى عن التدريب 13
        ريب قابلة للتطبيق يف ممارسايت املهنية.املواد التعلمية اخلاصة بالتد 14
        تتالئماملواد التعلمية اخلاصة بالتدريب مع اهتمامايت فيما يتعلق باملمارسات املهنية 15
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 (3ملحق )
 النتقال أثر التعلمFIRSTستبانة الصورة األولية والنهائية ال 

 العبارات م

 املوافقة
 ال

 أوافق
 بشدة

 ال
 أوافق 

 ال
 أوافق
 إىل

 حد ما

 غري
 منطبق
 على

 

 أوافق
 إىل

 حد ما

 

 

 فقأوا

 

 أوافق
 بشدة

1 
قبل التدريب, كان لدي تصور جيد عن مدى مالئمة هذا 

 التدريب لتطوير مهارايت الوظيفية/احلياتية
       

2
أعتقد أن التدريب سيساعدين يف أداء ما أقوم به/ما أعمل به 

 بشكل أفضل.
       

3 
ظروف العمل/احلياة الوقت الكايف لتجربة كل ما تتيح يل 

 تعلمته ىف التدريب
       

4 
اذا قمت بتطبيق ما تعلمته يف التدريب بنجاح, فمن املرجح 

 أن تتم مكافأيت )ماديا أو معنويا(
       

5 
تطبق مؤسسيت جزاءات على املتدربني الذين ال يستخدمون 

        ما تعلموه يف التدريب

        أدائي الوظيفي بعدما طبقت ما تعلمته يف التدريبحتسن  6

7 

أثق بقدريت على التغلب على العقبات اليت تعرتض وظيفيت 
واليت تعيق استخدامي للمهارات اجلديدة واملعرفة اليت تعلمتها 

 يف التدريب.
       

8 

الوسائل التعلمية )األنشطة, الرسوم التوضيحية, إخل( 
ريب تشبه إىل حد كبري الوسائل احلقيقية املستخدمة يف التد

 اليت أستخدمها يف جمال عملى.
       

10 
ساعدتين املهام واألنشطة اليت مارستها اثناء التدريب على 

 معرفة كيفية تطبيق ما تعلمته ىف جمال عملى/حيايت.
       

11 
يشجعين زمالئي ىف العمل على استخدام املهارات اليت 

 يب.تعلمتها يف التدر 
       

        يبدي املشرف على عملى اهتماما مبا أتعلمه يف التدريب. 12

13 
ال يعتقد املشرف على وظيفيت أن التدريب سيساعدىن ىف 

 عملي.
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 (4ملحق )
داخل مقر FIRST-ADLXبعض الصور الىت توثق حصول الباحث على الربنامج التدريىب إلطار 

 اإلطار املهندس حممد هبجت ومع مطور SEGA.Groupشركة 
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 (5ملحق )
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 بعض الصور الىت توثق تنفيذ الربنامج التدريىب داخل املؤسسات
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 (6ملحق )
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بعض الصور الىت توثقخواطر وانطباعات املتدربني أن جتربة التعلم الىت حتققت هلم أثناء الربنامج 
 هم.كانت نشطة ومؤثرة وساعدت على انتقال أثر التعلم لبيئة عمل
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 (7ملحق )
 قائمة احملكمني اخلاصة باالستبانة

 التخصص اإلسم  م

املؤسس والرئيس التنفيذي جملموعة  م. حممد هبجت:  1
SEGA.group مصر / الواليات املتحدة

 FIRST-ADLX ر إطارومبتك األمريكية

 ESLSCA Business Schoolأستاذ مساعد, - د. أشرف الصفىت:  2
جملموعة  مىالبحث العل واستشارى

SEGA.group مصر / الواليات املتحدة
 FIRST-ADLX مطور إطار األمريكية

 , مصرSEGA.groupمدير مركز البحوث, - د. أشرف شعراوى:  3
 مطور إطار / الواليات املتحدة األمريكية

FIRST-ADLX 
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 (8ملحق )
 قائمة اجلداول واألشكال 

 الوصف اإلسم م

 هارات حتفيظ القرآنم (1شكل توضيحى رقم ) 1
 مهارات استخدام التعلم النشط العميق ىف تعليم القرآن (2شكل توضيحى ) 2

 مهارات استخدام التدبر ىف تعليم القرآن (3شكل توضيحى رقم ) 3
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات  (1جدول رقم ) 7

تجربة لتدريبىي حمل الدراسة لعينة الدراسة حول مدى حتقيق الربنامج ا
 علمى القرآن طوال مراحل الربنامجمل ومؤثرةنشطة  متعلم

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات  (2جدول رقم ) 1
تأثري جتربة التعلم أثناء الربنامج التدريبىي حمل عينة الدراسة حول مدى 

 نيتعلممل املع ةالدراسة ىف انتقال أثر التعلم لبيئ
 

 

 

 

 

 

 تمت بحمد هللا


