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 1مناهج التعليم القرآين املعاصرة يف األردن مجعية احملافظة على القرآن الكرمي منوذجاً دراسة نظرية تطبيقية 

Contemporary Quranic education curricula in Jordan The Association for the 

Preservation of the Noble Qur’an as a model for an applied theoretical study   

 الدكتور عمر يوسف محاد _ مدير الشؤون القرآنية يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي _ ابحث رئيس     

   الدكتور حممود أمحد حسن أمحد _ ابحث مؤسسي أول _ جامعة قطر _ خبري إحصائي

 والدراسات اإلسالمية _ جامعة قطر _ ابحث مشاركاألستاذ الدكتور أمحد خالد شكري _ كلية الشريعة  

األستاذ الدكتور عدانن احلموي العليب _ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية _ جامعة قطر _ ابحث مشارك 
 ورئيس الفريق البحثي 

 :ملخص الدراسة 

وحفظاً   تالوة  ابلقرآن  العناية  على  األردن  يف  الكرمي  القرآن  على  احملافظة  مجعية  لذلك تعمل  واختذت  وتطبيقاً،  وتفسرياً 
عليم القرآين املعاصرة يف األردن _ مجعية احملافظة وسائل متعددة، وأنشأت العديد من الربامج، وهذا البحث )مناهج الت

على القرآن الكرمي منوذجاً _ دراسة نظرية تطبيقية( يتطرق يف شقه النظري إىل وصف مخسة برامج، مع بيان أهدافها، 
ا حتليل وجماالت  خالل  من  التطبيقية  الدراسة  إىل  العملي  شقه  يف  يتطرق  بينما  نتائجها،  وأهم  ومثراهتا  فيها،  إلبداع 

ح الدراسة  وبّينت  هبا.  يتعلق  وما  الربامج  هبذه  املتعلقة  احلفظ اإلحصائيات  وربط  العمل،  تطوير  على  اجلمعية  رص 
خاصة   مناهج  أتليف  خالل  من  طلبتها  أفكار  وتوحيد  مرتبة ابلتطبيق،  اجلمعية  برامج  أن  إىل  الدراسة  وخلصت  هبا. 

ا على  حترص  اجلمعية  وأن  اجملتمع،  فئات  مجيع  وختدم  ومرتابطة،  اإلبداع يف   لفكرتصاعداي  وأن  طالهبا،  لدى  الوسطي 
 

CSIS-QUCG-21/20-املنح الداخلية جلامعة قطر   - 2020منحة دعم األحباث الداخلية التكاملية   - هذا البحث ممول من قبل جامعة قطر 1
 . هذا وتعترب نتائج البحث مسؤولية الباحث الرئيس بشكل أساسي". 2
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القرآن  حفظ  واشرتاط  اجلمعية،  مناهج  يف  والتطبيق  والعمل  العلم  بني  الربط  أمهها:  من  متعددة  صور  له  اجلمعية  عمل 
ة كامال ملن أراد االلتحاق مبركز القراءات القرآنية، إضافة إىل حفظ املنظومات الشعرية املتعلقة ابلتجويد والقراءات كاجلزري

 والشاطبية والدرة وطيبة النشر.
  مناهج _ التعليم القرآين _ مجعية.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The Conservation of the Holy Qur'an Society in Jordan is committed to teach the 
recitation, memorizing, interpretation, and application of the holy Qur'an. To fulfill 
that, it followed several methods and created many programs. This research (the 
modern teaching methodologies of Qur'an in Jordan- the Conservation of the Holy 
Qur'an Society as an example- an applied theoritical study) discusses in its theoritical 
part five programs: their description, goals, sides of creativity, and results. Meanwhile, 
in the practical part it discusses the applied studying through statistical analysis related 
to those programs. The study showcased the society's desire to develop its work, relate 
the memorization with practicing on the ground, and gather its students' ideas by 
having its own curriculums. The study concluded; that the programs of the society are 
related and organized in an ascending order and that they serve all categories of the 
country, the society is interested in sharing moderate thinking with its students, and 
that creativity in the society's work has different forms, including: connecting 
knowledge to work and application in the society's curriculum, requiring to memorize 
the holy Qur'an for those who want to join the Qur'anic recitation center, and 
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requiring to memorize poems related to Tajweed and the modes of recitation such like 
Jazariyyah, Shatebiyyah, Durra, and Tayibat An Nashr. 

 

 املقدمة: 

هللا   رسول  على  القرآن  نزل  أن  الكرام  منذ  الصحابة  وتلقاه   ، اليت املواد  صدارة  يتبوأ  والقرآن  احلاضر،  وقتنا  إىل   ،
يدرسها طلبة العلم، وال تزال حلقات حتفيظ القرآن أتخذ أشكااًل خمتلفة، وتتخذ وسائل متنوعة، ليتمكن الطالب من 

 حفظه ومراجعته وفهمه يف أقصر وقت، ومن َثمَّ العمل به وتطبيقه يف حياته اخلاصة والعامة.

الطريقة   على  سائراً  أمره،  بداية  يف  لغريه  مقلداً  القرآن  معلِّم  بناًء وجند  جديدة  طريقة  يبتكر  أن  يلبث  وما  هبا،  تعلم  اليت 
ليصل  أدواهتا  واستثمار  التكنولوجيا  استخدام  له  تتيح  اليت  اجلديدة  الوسائل  على  وبناًء  طالبه،  مع  وتعامله  خربته  على 

 الطالب إىل درجة عالية من اإلتقان. 

يف زماننا كثرياً من اجلمعيات واملراكز واحل  لقات واملدارس اليت تُعىن بتحفيظ القرآن الكرمي وتعليمه، وقد يسر هللا تعاىل 
ومن أشهر هذه اجلمعيات )مجعية احملافظة على القرآن الكرمي( يف األردن، وقد وفقها هللا تعاىل فامتد عملها إىل خارج 

هم قد مسعوا قول األردن بفضل طالهبا الذين محلوا مشعل اهلداية معهم حيث سافروا، وأينما حلوا وارحتلوا، كيف ال و 
ُه« الرسول   عملَّمم نر ت معملَّمم الُقررآنم وم ريرُُكمر مم . 2: »خم عم  ، فكانوا كالغيث، حيثما حلَّ ن مفم

 
طوق    البخاري املسمى ب  )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا    البخاري، حممد، صحيح  2 وسننه وأايمه(، حتقيق حممد زهري الناصر، دار 

 .6/192، 5027ه ، كتاب، ابب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم 1422، 1النجاة، ط 
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وأييت هذا البحث ليلقي الضوء على مناهج التعليم وبراجمه يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ويوضح طرقه ووسائله، 
 اليت تعرتض طريق اجلمعية لتحقيق أهدافها.كما أنه يلقي ظالله على العقبات  

 مشكلة البحث: 

تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة على األسئلة اآلتية: ما أهم الربامج املعتمدة يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي؟ 
طلوب من كل وما مدة كل برانمج؟ وما عدد الساعات الالزمة يف كل برانمج ليتخرج الطالب منه؟ وما مقدار احلفظ امل

وما  طرق التدريس يف كل برانمج؟ وما الشروط الواجب توفرها يف املعلم؟  طالب إجنازه ليتخرج من الربانمج؟ وما أهم 
طبيعة االختبارات وكيفية تقومي الطالب هناية كل مرحلة؟ وما أثر هذه الربامج على الطالب واجملتمع؟ وما العقبات اليت 

 أو بعضها وحتقيقها ألهدافها؟حتول دون تطبيق هذه الربامج  

 أمهية الدراسة: 

 إبراز أهم الربامج املعتمدة يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ودورها يف اجملتمع.  .1
 بيان مواطن اإلبداع يف كل برانمج.  .2
 إزالتها. تقدمي النصح للعاملني يف اجلمعية، واإلسهام يف رفعة اجلمعية وتطورها، وجتنب السلبيات، والعمل على   .3

 الدراسات السابقة:

ن عمرمضم هلذا املوضوع يف حبث علمي أو رسالة جامعية، رغم وجود عديد من   مل جيد الباحثون _ فيما اطلعوا عليه _ مم

املقاالت املنشورة على موقع اجلمعية على الشبكة العنكبوتية وغريه من املواقع، اليت تطرقت لبعض برامج اجلمعية ابلنقد 
 أو السليب، أو ذكرت برامج اجلمعية عموماً. اإلجيايب 

 منهج البحث: 
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حيث عمد الباحثون إىل وصف الربامج املعتمدة يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ووصف اخلطط   املنهج الوصفي: 
 واألهداف واملناهج املعتمدة لكل برانمج، وبيان عدد املستفيدين منه. 

 ن بتحليل املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل االستباانت. حيث قام الباحثو   املنهج التحليلي: 

 خطة البحث: 

 جاءت هذه الدراسة يف متهيد وثالثة مباحث رئيسة وخامتة: 

 وفيه: التعريف جبمعية احملافظة على القرآن الكرمي ونشأهتا، وأهدافها وأهم إجنازاهتا،   التمهيد؛ 

التعليم    واملبحث األول:  يف: مناهج  الطفل ويبحث  اندي  وهي:  برامج  مخسة  إىل  فيه  التطرق  ومت  اجلمعية،  يف  وبراجمه 
 القرآين، والنادي الدائم، وقسم احللقات واحلفاظ، وقسم اإلجازة ودورات التالوة والتجويد، ومركز القراءات.

 ويستعرض: الثمرات والنتائج املرتتبة على نشأة مجعية احملافظة على القرآن الكرمي.   واملبحث الثاين: 

 وهو القسم التطبيقي والدراسة امليدانية واليت ختلص إىل حتليل نتائج االستباانت.  واملبحث الثالث:

 التمهيد: 

تقوم مجعية احملافظة على القرآن الكرمي جبهد عظيم يف سّد احلاجة إىل تعليم القرآن وعلومه، حيث متتد فروعها الباسقة 
اجلمعية  هذه  فلك  يف  ويدور  غربه،  إىل  شرقه  ومن  جنوبه،  أقصى  إىل  األردن  مشال  أقصى  من  مركز  ألف  جاوزت  اليت 

وال شك أن هذا العمل الواسع املمتد يقوم على أسس املباركة ما ال يقل عن عشرة آالف متطوع بني معل م وإداري، 
إدارية وفنية متينة، وحيتاج إىل رعاية القائمني عليه، من معلمني وإدرايني وغريهم، ولذلك قامت اجلمعية بتأسيس عدة 

 مراكز هتتم بتطويرهم وتعليمهم، بغية الوصول إىل أعلى درجات اإلتقان يف العمل. 
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م، برتخيص من وزارة الثقافة، وهي اآلن تتابع شؤوهنا من 1991احملافظة على القرآن الكرمي عام    وقد أتسست مجعية
خالل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، وغدت بفضل هللا أول مجعية أردنية متخصصة يف خدمة القرآن 

؛ وضعت اجلمعية بصمات واضحة يف جمال تعليم القرآن الكرمي تعليماً وحتفيظاً وجتويداً وتفسرياً، وخالل مسريهتا املباركة
وحتفيظه، حيث سامهت بشكل كبري يف نشر علوم القرآن املختلفة، وأوجدت اهتماماً واضحاً لدى اجملتمع يف تعّلم علوم 

 القرآن الكرمي وحفظه، وحثت على االختصاص يف جوانب حمددة يف علوم التجويد والقراءات.

إجن عرلمماً وقد حّققت اجلمعية  حىت صارت مم يف اجملال القرآين  ازات كبرية، وخّرجت آالف احلفظة واجملازين، وختصصت 
ه الراغبون يف حتصيل اخلربة يف العمل القرآين، وتعقد اجلمعية املؤمترات وامللتقيات القرآنية، وتُنظّم  يقصده املتعّلمون، وي مُؤمُّ

عضو يف احتاد الناشرين األردنيني والناشرين العرب، وأصدرت أكثر من   املسابقات اخلاصة حبفظ القرآن الكرمي، كما أهنا 
مائة وأربعني كتاابً يف جمال الدراسات القرآنية واملناهج التعليمية والرتبوية، وتشارك يف معارض الكتب يف العواصم العربية، 

علم يف  املنري  وكتاب  الشريف،  املصحف  فطبعت  اخلاصة  االحتياجات  بذوي  اهتمت  ومعاين كلمات   كما  التجويد، 
 القرآن بطريقة )برايل( للمكفوفني، وأنتجت تفسرياً للقرآن الكرمي بلغة اإلشارة للصم والبكم.

دت إصداراهتا  ن دول العامل، واعُتمِّ ن طلبتها ومعّلميها يف عدد مِّ  وجتاوز أثُر اجلمعية حدود األردن، حيث انتشر عدٌد مِّ

 سسات القرآنية والرتبوية حول العامل. ومناهجها الرتبوية يف عدد من املؤ 

تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه، ونشر الثقافة القرآنية وتنظيم جهودها، عرب توفري بيئة حمفزة للعطاء  أما رسالة اجلمعية فهي:
اهلوية  بناء  يف  وإسهاماً  تعاىل،  هلل  طاعة  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  اجملتمع  على  واالنفتاح  احلضارية   واإلبداع، 

 اإلسالمية للوطن واألمة، ومن أهدافها: 
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توعية الناس أبمهية حفظ القرآن الكرمي ودراسة علومه، وإقامة الدورات لتعليم ترتيل القرآن وجتويده، ومنح اإلجازات   -
وبغريها من الرواايت والقراءات، وإنشاء جيٍل قرآين واٍع، ينتمي لدينه، وخيدم وطن ويسعى مع القرآنية برواية حفص  ه، 

 .3غريه خلري البلد، ويبذل اجلهد للرقي مبستواه 

ومن خالل هذا التعريف ندرك حجم العبء امللقى على هذه اجلمعية، ودورها الرايدي يف اجملتمع، وندرك أمهية قيامها 
واملبتكرة   اإلبداعية  والربامج  اخلطط  ووضع  ومدرسيها،  وطالهبا  وموظفيها  ومنتسبيها  أعضائها  يف بتنمية  قادة  ليكونوا 

 اجملتمع يف خمتلف اجملاالت. وهذا أوان احلديث عن برامج اجلمعية اليت تُعىن ابلتعليم القرآين. 

 املبحث األول: مناهج التعليم القرآين وبراجمه يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي: 

 ذكرت سابقاً، وفيما أييت بيان هلا:   يُدرَّس القرآن الكرمي وعلومه يف اجلمعية ضمن برامج متعددة، أمهها مخسة،

اندي الطفل القرآين مثل رايض األطفال من حيث املبدأ، يستقبل األطفال الذين ترتاوح  أوالً: اندي الطفل القرآين:
( سنوات، أي قبل مرحلة املدرسة، ويهدف إىل تنشئة الطفل احملب لكتاب هللا والسنة النبوية 5  –  4أعمارهم من )
وفهًما وتطبيًقا، وغرس القيم واملهارات واخلربات احلياتية وفق منهاج مقرر من اجلمعية، وقد بدأ العمل  الشريفة حفظًا

م. وكان من فلسفة منهاج اندي الطفل أن يدرس الطالب _ على مدار سنتني 1994هبذا النادي أول مرة عام  
النبوية لتوجيه الطفل إىل تعلم كتاب هللا   _سور جزء عّم، مع دراسة ما يتعلق هبا من اآلداب اإلسالمية واألدعية

 .4والعمل به 

كما أنه يدرس احلروف العربية واألرقام، واللغة االجنليزية، ليواكب هذا النادي ما يتم تدريسه يف مدارس رايض األطفال 
( ساعة أسبوعًيا، أما املنهاج األساسي 20( ساعات يومًيا، مبعدل ) 4األخرى يف اململكة. ويداوم االطفال يف النادي )

 
 . 9-8م، إصدار مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، بال اسم مؤلف، ص 2006، 1مجعية احملافظة على القرآن الكرمي تعريف وإجنازات، ط  3
 .7م، ص 2017، 13عة، عائشة عدانن، أحباب القرآن، املستوى األول، الفصل األول، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط مج 4
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و  ثالثة كتب، كل  فله  الطالب  يدرسه  و)أحباب الذي  عّم(  جزء   _ القرآن  )أحباب  هي  جزأين،  إىل  مقسم  منها  احد 
 القرآن _ ابلقيم نرتقي( 

 و)أحباب القرآن _ مهارايت وخربايت(. 

 وال بدَّ من توضيح العالقة بني هذه الكتب الثالثة عند التدريس ليظهر التميز واإلبداع يف منهاج اندي الطفل القرآين: 

 :القرآن )جزء عم( مبنهاج أحباب القرآن )ابلقيم نرتقي(أوالً: عالقة منهاج أحباب  

 :الربط بني املنهاجني لتحقيق أفضل النتاجات التعليمية من خالل ما يلي •
توزيع مقرر احلفظ لسور جزء عّم مبا يناسب قدرة األطفال على احلفظ والتذكر، وحسب عدد آايت كل سورة،  •

 مبا يتوافق مع التوزيع الزمين لوحدات منهاج القيم. 
استنباط أبرز اآلداب واألخالق اإلسالمية الواردة ضمنياً ابلسور القرآنية، والعمل على غرسها إلثراء املنظومة  •

 .املقررة مبنهاج أحباب القرآن )ابلقيم نرتقي(  القيمية
عّم(، ومبنهاج أحباب  • أحباب القرآن )جزء  منهاج  مراعاة عدم التكرار ابألدعية واألحاديث النبوية الواردة يف 

  القرآن )ابلقيم نرتقي(.
املنهاج • أتليف  على  القائمون  حرص  فقد  عّم،  جزء  بسور  وردت  اليت  احلسىن  هللا  أبمساء  يتعلق  تكرار   ما  عدم 

وتعزز  األطفال،  انتباه  لتشد  خمتلفة  بطريقة  عرضها  ومت  لذلك،  الضرورة  اقتضت  إذا  إال  القيم،  مبنهاج  األمساء 
  5.لديهم قيمة تعظيم أمساء هللا وصفاته

 اثنياً: عالقة منهاج أحباب القرآن )جزء عّم( مبنهاج أحباب القرآن )مهارايت وخربايت(: 

 
 .23م، ص 2019، 2الرحمي، صونيا، دليل املعلمة منهاج أحباب القرآن جزء عم، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  5
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تالو  من  الطفل  يتمكن  اللغوية حىت  اخلربات  اكتساب  من  ليتمكن  لديه،  القراءة  قيمة  غرس  من  بد  ال  الكرمي  القرآن  ة 
  :ومعرفة معاين ومفردات سور القرآن لذا عمل املؤلفون ملنهاج اندي الطفل على ما يلي

نه من ربط الطفل ابلقرآن الكرمي من خالل الرجوع آلايته للتعرف على احلرف املراد تعلمه، والبحث عنه، وتلوي •
 .خالل السور واآلايت املقررة ضمن نفس الوحدة 

 .التعرف على مفردات لغوية جديدة، والبحث عنها يف مقرر احلفظ ضمن سورة أو آية حمددة •
على  • وتتابعها،  آايهتا  وترتيب  السورة  بني أرقام  ابلبحث  الطفل  يقوم  لذا  الكرمي،  ابلقرآن  األعداد  مفاهيم  ربط 

وكتابة، أو حصر لعدد اآلايت، أو معرفة عدد احلروف لكلمة معينة من القرآن الكرمي، أو عدد معني مفهوما  
  6.عدد تكرارات كلمة حمددة يف سورة من مقرر احلفظ

 ويبني اجلدول اآليت ما حيفظه الطالب يف اندي الطفل القرآين على مدار السنتني موزعاً حسب الفصول. 

 

 

  حيفظها الطالب حسب ترتيبها يف الكتاب السور اليت  الفصل الدراسي  املستوى

الفاحتة، والناس، والفلق، واإلخالص، واملسد، والنصر،  7األول  املستوى األول 
 والكافرون، والكوثر، واملاعون. 

 
 .24م، ص 2019،  2ا، دليل املعلمة منهاج أحباب القرآن جزء عم، منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، طالرحمي، صوني  6
 .5-4م، ص 2017، 13مجعة، عائشة، أحباب القرآن، املستوى األول، الفصل األول، منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  7
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والقارعة،  8الثاين والتكاثر،  والعصر،  واهلمزة،  والفيل،  قريش، 
 والعادايت، والزلزلة، والقدر. 

والشمس،  9األول  املستوى الثاين  والليل،  والضحى،  والشرح،  والتني،  البينة، 
 والبلد، والفجر، والغاشية، واألعلى.

واملطففني،   الطارق، 10الثاين واالنشقاق،  والربوج،  والعلق، 
 واالنفطار، والتكوير، وعبس، والنازعات، والنبأ.

احلق،  إىل  والدعوة  الصاحل،  والعمل  ابهلل،  اإلميان  أسس  على  القرآين  الطفل  لنادي  القيم(  )منهاج  إطالق  مت  وقد  هذا 
إىل   هتدف  علمية  تربوية  منظومة  ضمن  استحقاقاته،  على  واألخالقية والصرب  واإلميانية  اإلسالمية  القيم  وتعزيز  بناء 

 والسلوكية واملهارية بشكل يتناسب مع املرحلة العمرية واخلصائص املناسبة هلا. 

والصدق  والتعاون،  والنظافة  هللا،  وحب كتاب  )احملبة،  املنهاج:  هذا  خالل  الطالب  يتعلمها  اليت  القيم  هذه  أهم  ومن 
ُّ وبر  .11الوالدين، والعمل، واألمانة(   ّّ

اجته  فقد  اإلسالمية،  واآلداب  والقيم  الكرمي  القرآن  أطفاهلم  تعليم  على  وحرصهم  به،  الناس  وثقة  النادي،  هذا  وألمهية 
 والعام الدراسي   2018/ 2017كثريون لتسجيل أبنائهم برباجمه، وهذه مقارنة خاصة بنادي الطفل، للعام الدراسي 

 
 .5-4، ص 2011، 7ى األول، الفصل الثاين، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط مجعة، عائشة، أحباب القرآن، املستو  8
 .5-4، ص 2012، 8مجعة، عائشة، أحباب القرآن، املستوى الثاين، الفصل األول، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  9

 .5-4، ص 2017، 13ل الثاين، منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط مجعة، عائشة، أحباب القرآن، املستوى الثاين، الفص 10
 . 4، ص 2018، 3فرح، أميمة مصباح، أحباب القرآن، ابلقيم نرتقي، املستوى الثاين، الفصل الثاين، منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  11
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2018  /201912. 

/ 2018عام   2017/2018عام   لسنةا
2019 

طفل  12942 طفل وطفلة  14000 عدد الطالب 
 وطفل 

 معلمة   550 معلمة   625 عدد املعلمات 

 اندايً   174 اندايً   162 عدد األندية يف اململكة 

عمب يف النادي الواحد، وبني اند وآخر، حبسب قوة النادي، وسعة الغرفة   ، الصفية.. إخلوخيتلف عدد الطالب يف الشُّ
 م. 2018/2019عدد النوادي أقل مقارنة بعام    رغم أنم،    2018/ 2017وهو ما أدى إىل ارتفاع عدد املعلمات عام  

 أما عن طريقة التدريس يف حصة احلفظ وآلية تنفيذها يف اندي الطفل فيمكن توضيحها من خالل النقاط اآلتية: 

 توظيف حواس الطفل اخلمس لينتقل الطفل من املعرفة احلسية إىل املعرفة اجملردة.  -
 الرتكيز على أمهية اخلشوع عند تالوة القرآن الكرمي.  -
 من قبل املعلمة برتتيل ونطق سليم.   قراءة السورة املراد حفظها كاملة -
 تقسم املعلمة السورة املراد حفظها، أو اآلايت املقرر حفظها خالل احلصة.  -
 تكرر املعلمة قراءة اآلايت املراد حفظها.  -
 تتلو املعلمة اآلايت بشكل جمزأ، ويعيد األطفال التالوة بشكل مجاعي وفردي، مع التكرار مرة بعد مرة.  -
 ت مع بعضها.تربط املعلمة اآلاي -

 
 . 8/12/2018إحصائية داخلية عن اندي الطفل القرآين أصدرهتا مديرية الشؤون الرتبوية يف اجلمعية يف  12
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 تتدرج املعلمة عند االستماع لألطفال من األقوى حفظا لألضعف.  -
يسمح للمعلمة أن تستخدم اخلرائط الذهنية، والرسومات التوضيحية، بشرط أال يكون فيها مساس ابلعقيدة،  -

 أو أية خمالفة شرعية. 
   .13يع األطفال للمعلمة ضرورة مراعاة أحكام التالوة والتجويد عند ترتيل املعلمة للسورة، وعند تسم -

وهو نشاط تربوي يستهدف مجع طالب اجملتمع احمللي يف مكان حمدد )املركز الدائم( ضمن برانمج   اثنياً: النادي الدائم:
سيما حفظه وتالوته، ومتثله  حمدد )خطة منهجية( عرب فصلني دراسيني، لتأكيد عالقة هؤالء الطالب بكتاب هللا، ال 

 .14سلوكاً يف احلياة 

أي أّن حلقة التحفيظ اليت يشارك هبا الطالب تكون على مدار العام، فهي ليست مقتصرة على الفصل الصيفي كما 
هو احلال يف النادي الصيفي، وقد طورت مجعية احملافظة على القرآن الكرمي من أساليبها يف تدريس النادي الدائم، ومل 

افت إليه بعض القيم واملهارات، واملتمعن يف كتب املنهاج للنادي تقتصر على حتفيظ الطالب ألجزاء من القرآن؛ بل أض 
مستوى  وكل  املدرسة،  يف  للطالب  الصفية  املرحلة  حسب  مستوايت  أربعة  إىل  تقسيمها  مت  قد  أنه  يرى  الدائم  القرآين 

القيم، ويتضمن كل مستوى منها دراسة بعض    15مقسم إىل ثالث سنوات دراسية، وكل سنة دراسية إىل ثالثة فصول، 
وحفظ سور من القرآن، وبعض املهارات اليت يطلب تعليمها للطالب، إضافة إىل تعليمه مقاصد ودالالت بعض السور. 

 :16ويبني اجلدول اآليت األجزاء اليت يطلب من الطالب حفظها حسب املستوايت والسنوات

 السنة الثالثة السنة الثانية  السنة األوىل  املرحلة الصفية املستهدفة املستوى

 
 . 66-65لمة منهاج أحباب القرآن جزء عم، ص الرحمي، صونيا، دليل املع 13
 .8، ص 2010، 1بكر، حممد سعيد، دليل املراكز القرآنية الدائمة، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  14
 أي أن عدد سنوات الدراسة هي اثنتا عشرة سنة، مثل املدارس النظامية متاماً.  15
ارات للنادي القرآين الدائم، املستوى األول، السنة األوىل، الفصل الثاين، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، شعبان، هناء، منهاج القيم وامله  16

 . 5م، ص 2019، 1ط 
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 28اجلزء   29اجلزء   30اجلزء   الصف األول والثاين والثالث  املستوى األول 

 25اجلزء   26اجلزء   27اجلزء   الصف الرابع واخلامس والسادس املستوى الثاين 

 22اجلزء   23اجلزء   24اجلزء   الصف السابع والثامن والتاسع املستوى الثالث 

 19اجلزء   20اجلزء   21اجلزء العاشر فما فوق الصف   املستوى الرابع 

 ويبني اجلدول اآليت القيم واملهارات ومقاصد السور ودالالهتا اليت يتعلمها الطالب خالل املستوى الرابع بسنواته الثالث. 

 مقاصد السورة ودالالهتا  املهارات احلياتية القيم الفصل  الصف  السنة

 ابهلل حسن الظن   األول  العاشر األوىل 

 الصرب 

التعامل مع القلق 
 واخلوف

 سورة العنكبوت 

 االستقامة  الثاين

 احلرية 

 سورة الفتح  ( 2الفهم )

 سورة النمل  احلوار وفن االقناع املبادرة واالجيابية  الصيفي

 احلادي عشر  الثانية 

)األول 
 اثنوي(

 الرجاء واخلوف  األول 

 صلة الرحم 

 ( 1سورة القصص ) اختاذ القرار 

 ( 2سورة القصص ) التفكري الناقد الصدقة  الثاين
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 العدل واملساواة

 سورة لقمان التخطيط التضحية الصيفي

 الثاين عشر  الثالثة

)الثاين 
 الثانوي(

 التوكل األول 

 العفة 

 ( 1سورة الشعراء )  ( 2التدبر )

الدعوة إىل هللا  الثاين
 تعاىل 

 التطوع

 ( 2الشعراء ) سورة   التذوق الفين واجلمال 

التعامل مع التكنولوجيا  االعتزاز ابهلوية الصيفي
(2) 

 سورة الفرقان

وقد اكتفى الباحثون يف اجلدول السابق بذكر ما يتعلق ابملستوى الرابع فقط حىت ال تطول صفحات البحث، وميكن   
 . 17الرجوع إليها من خالل مصفوفة املدى والتتابع ملنظومة القيم، واملهارات احلياتية، والقرآن الكرمي 

بيان   خالل  والعمل، من  الفهم  احلفظ مع  ربط  طريقة  الفصل والشك أن  خالل  الطالب  اليت حيفظها   السور  مقاصد 
التعليم  يف  النبوي  املنهج  حتاكي  وهي  أبول،  أواًل  سلوكه  وتقوُِّم  الطالب،  نفس  يف  به،  والعمل  القرآن  حب  تزرع  طريقة 

، وال ر آايٍت مل جياوزُهّن حىت يعرف معانيُهنَّ نَّا إذا تعلَّم عمشر " القرآين، قال ابن مسعود: " كانم الرجل مِّ ، وهي 18عملم هبنَّ

 
ت مجعية احملافظة على القرآن  اخلطيب، د. عبد الكرمي، منهاج املهارات والقيم للنادي القرآين الدائم، املستوى الرابع، السنة األوىل، الفصل الثاين، من منشورا  17

 ، وغريه من كتب املنهاج. 5م، ص 2019، 1الكرمي، ط 
 .1/80م،  2000، 1الطربي، ابن جرير، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  18
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الطريقة اليت سار عليها الصحابة الكرام يف تعليمهم للتابعني كما ذكر أبو عبد الرمحن السلمي حيث قال: "حدثنا الذين 
عشر آايت  كانوا يقرئوننا القرآن _ عثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها _  أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب 

 .  19تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل" مل جياوزوها حىت ي

 20م. 2019يف آخر دورة له سنة    لدائمواجلدول اآليت يبني إحصائيات النادي ا

 عدد املعلمني  عدد الطالب  عدد املراكز  

 املعلمات  املعلمني  الطالبات  الطالب االانث الذكور  

 394 551 17834 29554 1159 2122 

 3281 477388 945 اجملموع

تُعدُّ حلقات حتفيظ القرآن من املشاريع املهمة اليت ترعاها اجلمعية وتشرف عليها، وقد اثلثاً: قسم احللقات واحلفاظ: 
َث مت إنشاء مشاريع   ،م يف مشروع )الشفيع(2006عملت اجلمعية على إنشائها يف خمتلف مناطق اململكة بدءاً من عام  

حتفيظ جديدة على غرار الشفيع؛ مثل: مشروع )اتج الكرامة(، ومشروع )أهل النور(، ووصل جمموع عدد احللقات اليت 
م إىل 6/2020، ووصل حىت بداية شهر  21م 2019( حلقة يف هناية عام  59ال تزال على مقاعد الدراسة واحلفظ ) 

 ( حلقة، 80)

 
 .36م، ص 1972، 2ابن تيمية، أمحد، مقدمة يف أصول التفسري، حتقيق د. عدانن زرزور، ط  19
 م، الصادرة عن مديرية الشؤون الرتبوية يف اجلمعية. 2019/  2018إحصائية النوادي الدائمة عام  20
 .1. ص  12/2019تقرير داخلي أعمال وإجنازات قسم احللقات واحلفاظ، شهر  21
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 .22( حافظ وحافظة 607م إىل ) 2019/ 12وقد بلغ عدد الذين خترجوا من احللقات منذ أتسيسها حىت شهر    

وتقوم فكرة حلقات التحفيظ يف مشروع الشفيع وغريه على اختيار جمموعة من الطلبة من الذكور واإلانث وفق شروط 
حفظ القرآن، وملتزماً حبضور احللقة، وال يقل حفظه   حمددة، من أمهها: أن يكون الطالب متفوقاً يف املدرسة، وراغباً يف

عن ثالثة أجزاء، وأن يتعهد ابملشاركة يف مجيع املسابقات اليت تقام يف اجلمعية وفروعها ومراكزها، حسب عدد األجزاء 
 .23اليت حيفظها، وأن يتم احلفظ يف مدة ال تتجاوز أربع سنوات

 آليت: أما منهجية التحفيظ يف هذه احللقات فهي كا 

( صفحة من مصحف املدينة النبوية  14أن حيفظ الطالب ثلثي جزء من القرآن الكرمي شهرايً، أي ما يقارب ) .1
 بروايةحفص. 

َث  .2 طريق التلقني، حىت يصل الطالب ملرحلة يتمكن فيها من االعتماد على نفسه يف احلفظ،  عن  يبدأ احلفظ 
 يصبح 

 احلفظ على مسارين التلقني والفردي. 

 خيصص يوم للمراجعة كل أسبوعني. .3
َث يتم اختباره يف   .4 َث يتم اختباره تر   6يسرد الطالب كل جزء يتم حفظه يف جلسة واحدة،  اكمياً مواضع منه، 

 يف كل أجزاء حفظه. 
 خُيترب الطالب عدة اختبارات خالل فرتة احلفظ كاآليت:  .5

 اختبار شهري من قبل معلمه.  - أ
 ( مواضع منه، َث يتم اختباره تراكمياً يف كل أجزاء حفظه. 6اختبار عند إكماله حفظ أي جزء، يف )  - ب
ني اثنني على األقل، ال يكون معلم احللقة  - ت  منهما. اختبار فصلي من قبل معلمم

 
 . 24ت املكفولة يف اجلمعية، ص سجل خرجيي احللقا 22
 .123م، ص 2007، 1أبو عمر، أمحد طاهر، األنظمة والتعليمات اإلدارية واملالية والفنية، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط  23
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 اختبار يف كل مخسة أجزاء ينهي حفظها، ويكون االختبار تراكمياً يف كل ما حيفظه الطالب. - ث
عند إمتام الطالب حفظ القرآن الكرمي كامالً خيضع الطالب الختبار حسب نظام االختبارات املتبعة  - ج

 .24املسابقة السنوية اليت تقيمها يف اجلمعية 
يبدأ   التالوة والتجويد: رابعاً: قسم اإلجازة ودورات   حيث  القسم،  هذا  يف  الكرمي  للقرآن  تعلمه  يف  الطالب  يتدرج 

ذلك  بعد  له  وحيق  املقدمة،  ابلدورة  َث  املتوسطة،  ابلدورة  التحق  بنجاح  أهناها  ما  فإذا  التمهيدية،  الدورة  يف  ابالشرتاك 
 البدء ابإلجازة القرآنية. 

 ، األول يتعلق ابلدورات، والثاين يتعلق ابإلجازة. وسيتم تقسيم احلديث يف هذا البند على القسمني

 دورات التالوة والتجويد:  -أ
وهي مراحل متتالية تعتمد على دراسة املخارج والصفات يف الدورة التمهيدية، ليتقنها الطالب قبل تعلم أحكام النون 

وقف واالبتداء، وما يتعلق به من أبواب؛  الساكنة واملدود والتفخيم والرتقيق وغريها يف الدورة املتوسطة، َث دراسة ابب ال 
مثل: ابب املقطوع واملوصول، وابب التاءات املفتوحة واملربوطة، وابب الوقف على أواخر الكلم ابلرَّوم واإلمشام، وقد 

هم  بُدِّئم يف هذه الدورات بتعليم املخارج والصفات ألمهيتها، وضرورة البدء هبا، كما نص عليه غري واحد من العلماء من
اإلمام الداين الذي قال: "اعلموا أن قطب التجويد ومالك التحقيق معرفة خمارج احلروف وصفاهتا اليت هبا ينفصل بعضها 

 من بعض، وإن اشرتك

 . 25يف املخرج"   

 ومنهم اإلمام ابن اجلزري يف منظومته اجلزرية حيث قال: 

 
 .1، فكرة احللقات املكفولة، تقرير داخلي من قسم احللقات ص 124-123املرجع السابق ص  24
 .104م، ص 1988، 1عمرو، التحديد يف اإلتقان والتجويد، حتقيق د. غامن قدوري احلمد، مكتبة دار األنبار، بغداد، ط  الداين، أبو 25
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ُم حُممّتُم ... ق مبرلم   ٌب عملميرهِّ لمُمواإذر وماجِّ  الُشُروعِّ أموَّاًل أمنر ي معر

حِّ الُلغماتِّ  ظُوا أبِّمفرصم لرفِّ اتِّ ... لِّي م فم ُُروفِّ ومالصِّّ  26خمممارِّجم احلر

ويف اجلدول اآليت مت عقد مقارنة بني الدورات الثالث يف نواح متعددة؛ كاألجزاء املطلوب حفظها، ومقرر التالوة، واملادة 
 .27ملعتمدة لكل دورة النظرية اليت ستدرس، وعدد الساعات ا

 الدورة املتقدمة  الدورة املتوسطة  الدورة التمهيدية املوضوع

 مقرر الدورة 

مقدمات يف علم 
 التجويد. 

 االستعاذة والبسملة. 
 خمارج احلروف وألقاهبا. 

 صفات احلروف. 

 مراجعة الدورة التمهيدية. 
 أحكام التفخيم والرتقيق.

 اإلدغام وعالقات احلروف. 
 النون وامليم. أحكام  

 املد: أحكامه وأقسامه. 

مراجعة الدورتني 
 السابقتني.

 الوقف واالبتداء.
 تنبيهات وفوائد. 

 الفاحتة _ يوسف  الرعد _ فصلت  الشورى _ الناس  مقرر التالوة 

 سورات اإلسراء والكهف  ( 29اجلزء ) ( 30اجلزء ) مقرر حفظ القرآن

مقرر حفظ أبيات 
 املقدمة اجلزرية

 املخارج والصفات 

 ( بيتاً 18)

 الالمات، النون وامليم، املد

 ( بيتاً 19)

املقطوع واملوصول واتءات 
 ( بيتاً 22التأنيث )

 
 . 1، ص 4اجلزري، حممد بن حممد، منظومة املقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، حتقيق د. أمين سويد، دار نور املكتبات، جدة، ط  26
م، وكانت قبل ذلك تقسم 2019، وهي تعليمات بدء العمل هبا عام 12-1 مديرية الشؤون القرآنية، قسم التالوة واإلجازة، انظر: تعليمات الدورات يف 27

 . 103_100إىل دورتني فقط: متهيدية، ومتقدمة. انظر أبو عمر، أمحد طاهر، األنظمة والتعليمات. ص: 



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 5. No. 1                                  March (1442-2021)      

Contemporary Quranic education curricula in Jordan The Association for the Preservation of the Noble Qur’an as a 

model for an applied theoretical study 

203 
 
 

 

 

 ( ساعة 50) ( ساعة 40) ( ساعة 30) عدد ساعات الدورة 

عام   هناية  وحىت  اجلمعية  أتسيس  منذ  الصادرة  الشهادات  عدد  أن  للجمعية  الداخلية  اإلحصائيات  م 2019وتظهر 
 .28( شهادة 36555للدورة املتقدمة بلغ )

 اإلجازة القرآنية:  - ب
واملراد ابإلجازة القرآنية: أن يقرأ الطالب القرآن الكرمي كامالً على اجمليز مراعياً أحكام التالوة والتجويد والشروط املعتربة 

 29 عند العلماء، ويشرتط يف الشيخ اجمليز الشروط اآلتية:

 . أن يكون حاصالً على شهادة اإلجازة من شيخ جماز متصل السند إىل رسول هللا   -1
 أن يكون قد قرأ على شيخه القرآن الكرمي كامالً من الفاحتة إىل الناس.  -2
 أن يلتزم ابألمور التالية:  -3
 شرح أصول الرواية وبيان الفرشيات يف مواضعها.  •
 واالبتداء.تدريب الطالب على إتقان الوقف   •
 تدريب الطالب على القراءة ابلروم واإلمشام، بقراءة جزء كحد أدىن، ويفضل قراءة سورة القمر. •
 تدريب الطالب على مراتب القراءة الثالث )التحقيق، والتدوير، واحلدر(.  •
 تدريب الطالب على القراءة ابلوصل والوقف، خصوصاً اجلزء الثالثني. •
 .30قراء )العرض والتلقني( تدريب الطالب على القراءة واإل •

 
 م. 2019انظر: تقرير قسم التالوة واإلجازة هناية عام  28
 .2_1م، ص 2016انظر: تعليمات اإلجازة الصادرة عن قسم التالوة واإلجازة اليت مت اعتمادها عام  29
 .  110_109أبو عمر، أمحد طاهر، األنظمة والتعليمات. ص  30
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برواية  اإلجازة  على  للحصول  يشرتط  وال  والقراءات،  الرواايت  من  وبغريها  عاصم  عن  حفص  برواية  اإلجازة  منح  ويتم 
حفص أن يكون الطالب حافظاً للقرآن كامالً، بينما يشرتط ذلك يف غري رواية حفص، ويُعطى من ختم القرآن كاماًل 

 املصحف شهادة )إتقان( يف الرواية اليت قرأها. بغري رواية حفص نظراً من  

فروع  األول يف أحد  االمتحان  يكون  اجلمعية،  املعتمدة من  اإلجازة  شهادة  منحه  قبل  امتحاانت  عدة  للطالب  وجتري 
 . 31اجلمعية، بينما يكون االمتحان الثاين مركزايً إبشراف اإلدارة العامة للجمعية

م، أما األعداد الرتاكمية 2/1999/ 24ول شهادة إجازة من اجلمعية بتاريخ  وحسب إحصائيات اجلمعية فقد صدرت أ 
 :32للحاصلني على شهادات من اجلمعية يف قسم التالوة واإلجازة فهي كاآليت 

 6/2020/ 1عدد احلاصلني عليها حىت   الشهادة

 13147 اإلجازة برواية حفص عن عاصم نظراً من املصحف 

 689 السند الغييب برواية حفص 

 21 السند الغييب ابلرواايت والقراءات املتواترة املختلفة غري رواية حفص 

 1382 اإلتقان )اإلجازة يف القراءات نظراً من املصحف( 

 36555 الدورة املتقدمة 

 
 .4م، ص 2016انظر: تعليمات اإلجازة الصادرة عن قسم التالوة واإلجازة اليت مت اعتمادها عام  31
قس  32 عن  صادر  بتاريخ:  تقرير داخلي  واإلجازة  التالوة  أبعداد 10/6/2020م  واكتفي  القسم  اليت يشرف عليها  الدورات  اجلدول كل  يف  يوضع  تنبيه: مل   ،

، حيث يشري إىل أن عدد اجملازين hoffaz.orgالدورة املتقدمة، كما أن أعداد اجملازين يف اجلدول السابق ختتلف قليالً عن العدد املذكور على موقع اجلمعية:  
 (، بسبب عدم حتديث املعلومات على موقع اجلمعية منذ فرتة طويلة. 13647و )ه
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القرآنية، م، وهو مركز علمي متخصص، يُعىنم بتعليم القراءات  2008مت أتسيسه عام    خامساً: مركز القراءات القرآنية: 
رواية ودراية وأداء، من خالل الدورات التدريبية، واللقاءات العلمية، وقد ختصص يف أتهيل حفظة القرآن الكرمي واجملازين، 

 للوصول هبم إىل اإلتقان، من خالل: 

التجوي   أوالً: دورات  إلقامة  عليها  احلاصل  تؤهل  دورة  وهي  املئات،  منها  خترج  واليت  التالوة(،  )إتقان  املختلفة، دورة  د 
وتؤهله ملنح طالبه اإلجازة القرآنية، وهذه الدورة تشهد إقباال شديداً من الطالب يف كل أحناء اململكة. ويقوم الطالب 

ساعة تدريبية، بقراءة ثالثة أجزاء من القرآن الكرمي على األقل، ويتم مع   150_  30يف هذا الربانمج الذي ميتد من  
الطلب حيتاجه  ما  شرح  النطق القراءة  وتعليمه  التالوة،  أثناء  فيها  يقع  قد  اليت  األخطاء  وبيان  والصفات،  املخارج  من  ة 

 السليم اخلال من األخطاء اجللية واخلفية.
(، 109كما يطلب من دارسي هذه الدورة حفظ أبيات املقدمة اجلزرية؛ وهي منظومة يف علم التجويد عدد أبياهتا ) 

. وتشكل هذه الدورة أحد 33بعد تسميعها دفعة واحدة يف جملس واحدة حبفظ متقن وال جيتاز الطالب هذه الدورة إال 
 جوانب اإلبداع يف أتهيل اجملازين واملعلمني، فال يقبل فيها إال الطالب الذي حصل على اإلجازة. 

التجويد، واالهتمام ابجلانب َث أتيت بعد دورة )إتقان التالوة(، دورة )إتقان الدراية(، واليت يتم الرتكيز فيها على دقائق علم  
التأصيلي لعلم التجويد، وخصوصا ما يتعلق بدرس املخارج والصفات، حبيث جيمع الطالب بني العلم النظري، واألداء 

 العملي املتقن املستند على نصوص العلماء املتقدمني. 
ل فيها إال احلافظ لكتاب هللا كامالً، بعد اجتيازه دورات القراءات القرآنية ابلرواايت والقراءات املختلفة، اليت ال يُقبم   اثنياً:

اختباراً يف احلفظ. وهذا أحد جوانب اإلبداع واالبتكار يف مركز القراءات، فاملركز متخصص ابلقراءات القرآنية، ويهدف 
وته للقرآن الكرمي إىل إجياد متقنني يف علم القراءات رواية، فال يقبل إال احلافظ بعد التأكد من حفظه، كما أنه أثناء تال

ال يقبل منه إال القراءة املتقنة عن ظهر قلب، وال يسمح له أن ينظر يف مصحفه طوال قراءته. وجيرى للطالب تقييم بعد 
 

 .2-1مركز القراءات القرآنية. ص انظر: تعليمات  33
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وبناًء على نتيجة هذا االختبار ميكن للطالب إكمال اخلتمة، أو يُعتذر له، ويتم إعطاء  انتهائه من تالوة اجلزء األول، 
 ني: هذه الدورات بطريقت

الرواية   األوىل: أو  القراءة  أصول  بشرح  الشيخ  ويقوم  القراءات(،  )إفراد  برانمج  ضمن  خبتمة،  قراءة  أو  رواية  إفراد كل 
 . 34 للطالب، من خالل الكتب اليت أصدرهتا اجلمعية يف القراءات القرآنية املختلفة

ات(، وهي أصعب من الطريقة األوىل، وتقسم مجع القراءات العشر يف ختمة واحدة، ضمن برانمج )مجع القراء  الثانية:
 إىل ثالث مراحل متدرجة، على النحو اآليت: 

حفظ أبيات الشاطبية والدرة وفهم شرحهما، والشاطبية قصيدة تضم بني أبياهتا القراءات السبع املتواترة،   املرحلة األوىل: 
 ( بيتاً.241ث املتممة للعشر، وعدد أبياهتا )( بيتاً، أما الدرة فهي قصيدة يف القراءات الثال1173وعدد أبياهتا )

مجع القراءات العشر، من خالل التالوة لبعض األجزاء ابلتتابع بني الطالب، وتعليمهم   املرحلة الثانية: التدريب على 
 طريقة اجلمع املعتمدة. 

مجعاً، وفق الطريقة اليت تدرب   قراءة ختمة كاملة للقرآن الكرمي، غيباً عن ظهر قلب، ابلقراءات العشر،  املرحلة الثالثة: 
 .35الطالب عليها 

وقد حرص مركز القراءات على التميز واإلبداع يف أتهيل اجملازين ابلقراءات القرآنية، دراية ورواية، وكلنا نعلم أن حفظ 
النظر   أبيات الشعر واملنظومات يف القراءات عمل شاق ومضٍن، ال يتمكن منه الكثري، كما أن استحضار القراءات دون

أتقن  من  القراءات  مركز  من  القرآنية  القراءات  شهادة  على  احلاصلون  ولذلك كان   ، اهلنيِّّ ابألمر  ليس  املصحف  إىل 

 
 .4انظر: التعليمات الداخلية ملركز القراءات. ص  34
 .7-6انظر: التعليمات الداخلية ملركز القراءات. ص  35
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( 200الطالب، وأوسعهم علماً، وأشدهم ضبطاً، ويصل عدد الساعات املتوقعة ملثل هذه الدورة مبراحلها إىل أكثر من )
 ساعة تدريبية.

الدورة إىل عدة اختبارات تصل إىل عشرة، يتم التأكد من خالهلا من ضبط الطالب وإتقانه وخيضع الطالب يف أثناء هذه  
حلفظ القرآن الكرمي، ومعرفة أوجه كل قارئ أصواًل وفرشاً، واستحضاره أبيات الشعر من الشاطبية والدرة اليت تدل على 

ىل انه ال يبدأ اخلتمة ابلقراءات العشر مجعاً هذه القراءات، وترتيب القراءات بطريقة صحيحة عند اجلمع، مع التنبيه إ
 .36إال بعد تسميعه لكامل أبيات منظوميت الشاطبية والدرة حفظاً من صدره، ال من سطره 

الدورات يف العلوم املتعلقة ابلقراءات القرآنية مثل علم الوقف واالبتداء، وعلم عدِّ آي القرآن، وعلم رسم املصحف،   اثلثاً:
القر  توجيه  والنحواءات،  وعلم  القرآن،  هذه   ،وعلوم  فيه  ُوزِّعت  متخصص،  دراسي  برانمج  حديثاً  ُوضع  وقد  والبالغة. 

املواد على فصول، حبيث جيمع الطالب بني الدراية والرواية يف هذا العلم، وتتم دراسة هذه املواد أ ثناء ختمه للقرآن الكرمي 
. وال شك 37ات والتفسري والنحو على شيخه، ويقوم على تدريس هذه املواد ثلة من أساتذة الشريعة املتخصصني ابلقراء

أن اجلهد املبذول يف مركز القراءات جهد كبري، واإلقبال عليه شديد، ويتضح هذا من خالل األعداد اليت خترجت من 
 :38املركز منذ أتسيسه إىل اليوم، كما يظهرها اجلدول اآليت 

 عدد اخلرجيني من مركز القراءات نوع الشهادة 

 2600 إتقان التالوة 

 215 اإلجازة برواية حفص غيباً 

 
 .7انظر: التعليمات الداخلية ملركز القراءات. ص  36
 .12_9انظر: التعليمات الداخلية ملركز القراءات. ص  37
 . 4م. ص 31/12/2019تقرير مركز القراءات الداخلي الصادر بتاريخ:  38



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 5. No. 1                                  March (1442-2021)      

Contemporary Quranic education curricula in Jordan The Association for the Preservation of the Noble Qur’an as a 

model for an applied theoretical study 

208 
 
 

 

 

 60 اإلجازة ابلرواايت والقراءات غري حفص إفراداً 

 15 اإلجازة ابلقراءات العشر مجعاً 

 . 39( دروة، كما يظهر يف التقرير السابق 120أما عدد الدورات املتعلقة ابلقراءات القرآنية والعلوم املساندة هلا فقد بلغ ) 

 الثمرات والنتائج املرتتبة على نشأة مجعية احملافظة على القرآن الكرمي. املبحث الثاين:  

 ميكن إمجال دور مجعية احملافظة على القرآن الكرمي وآاثرها يف اجملتمع األردين ضمن النقاط اآلتية:

اأوالً:   على  يقوم  صحيح  سليم  بفهم  حياته،  يف  ويطبقه  ويفهمه  تعاىل،  هللا  حيفظ كتاب  جديد  جيل  لوسطية إنشاء 
واالعتدال، مما حفظ اجملتمع من التطرف واملتطرفني، فلو قارانَّ اجملتمع األردين بغريه من اجملتمعات احمليطة لوجدان أن البيئة  
اليت وفرهتا اجلمعية للراغبني يف تعلُّم القرآن الكرمي وعلوم الشريعة محت اجملتمع من وجود فئات متطرفة، ال تكّن االحرتام 

و  بل  يف لآلخر،  للجمعية  املنتسبني  أعداد  يف  والناظر  أفراده.  سالمة  من  والنيل  اجملتمع،  لزعزعة  وتسعى  به،  تعرتف  ال 
 خمتلف براجمها اليت سبق بياهنا جيد أنه قلَّما خيلو بيت من منتسب للجمعية يف أحد براجمها. 

ابل  اثنياً: املتعلقة  العلمية  والنشرات  الكتب  من  عدداً كبرياً  اجلمعية  يف نشرت  تباع  املنشورات  وهذه  القرآنية،  دراسات 
املكتبات، ومعارض الكتب العاملية اليت تشارك فيها اجلمعية، وعدد ال أبس به من هذه الكتب صار يدرَّس يف اجلامعات 

 ( حزيران  شهر  هناية  يف  اجلمعية،  إصدارات  عدد  وصل  وقد  واخلارجية،  وأربعني 6/2020احمللية  مئة  من  أكثر  إىل  م( 
 . 40، كما يشري إىل ذلك موقع اجلمعيةكتاابً 

 
 . 4م. ص 31/12/2019تقرير مركز القراءات الداخلي الصادر بتاريخ:  39
 ، hoffaz.orgموقع اجلمعية: انظر:  40
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القرآين،   اثلثاً: الطفل  ولنادي  الصيفية،  القرآنية  وللمراكز  الدائمة،  القرآنية  للمراكز  دراسية  سلسلة  اجلمعية  أصدرت 
مع  لتتوافق  وأتليفها،  املناهج  هذه  يف كتابة  املتخصصني  أبنائها  خربة  من  واستفادت  مرة،  من  أكثر  مناهجها  وطورت 

 العصر، وتواكب العلم والتقدم يف وسائل التواصل، واستخدام التكنولوجيا يف التعليم.    متطلبات

أصدرت اجلمعية مصحفاً مطبوعاً بلغة )بريل( للمكفوفني، وطبعت منه عدداً كبرياً من النسخ، وما تزال، وقامت   رابعاً:
وفني األردنيني، وبرعاية من مسو األمري رعد بن زيد بتوزيعه جماانً على كل كفيف يقرأ هذه اللغة، ابلتعاون مع مجعية املكف

 .41_كبري أمناء امللك الراحل احلسني بن طالل طيب هللا ثراه _

تتفاعل اجلمعية مع اجملتمع يف كافة املناسبات الدينية واحمللية، وتشارك فيها بفاعلية، وحترص على التعاون مع   خامساً:
قيق أهدافها، مبا يعود ابخلري والنفع على اجملتمع، فهي تقيم امللتقيات الثقافية، مؤسسات اجملتمع احمللي إلشراكها يف حت 

، وشاركت اجلمعية 42واملنتدايت األسرية، ومنها امللتقى األسري الذي عقد يف فرع الرصيفة حتت شعار )أبناؤان استثماران( 

 
انظر: اخلرب على  الرابط:  41
-https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
-%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%
-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%
-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%

D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86% 
B9https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/133/%D9%81%D8%B1%D8%-انظر: اخلرب على الرابط:  42
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9
-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%

D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7% 

https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/projectdtls/81/9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/133/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/133/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/133/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/133/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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، من خالل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات، كما أطلقت محلة ملكافحة املخدرات
 .43م( 2022_2018اإلسالمية، ضمن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة هذه اآلفة لألعوام: )

تساعد اجلمعية يف تثقيف اجملتمع، ونشر الوعي الديين واألخالقي والرتبوي، من خالل دروس الوعظ واإلرشاد،   سادساً:
 ودورات العلم الشرعي، واستضافة املختصني يف اجملاالت الشرعية والرتبوية.

من خالل وجود بعض   تقدم اجلمعية النصح واملشورة ألفراد اجملتمع يف بعض األمور اليت يصعب عليهم حلها،  سابعاً:
 األفراد الذي ميتلكون قدرة عالية على حل املشكالت. 

وخصوصاً   اثمناً:  املتخاصمني،  بني  النظر  وجهات  وتقريب  االجتماعية،  املشكالت  وحل  إصالح  يف  اجلمعية  تساهم 
اجل يف  طالهبم  بني  النظر  وجهات  تقريب  يف  اجلمعية  مدرسو  يساهم  حيث  واألبناء،  اآلابء  بني  وآابئهم، املشاكل  معية 

كما أن كثرياً منهم ميتلك القدرة على تعديل سلوك األبناء جتاه آابئهم، بسبب الدورات اليت حترص اجلمعية على إعطائها 
 ملعلِّميها. 

 تسعى اجلمعية إىل تعزيز مفهوم العمل االجتماعي لدى أفراد اجملتمع، وتشجيعهم للمشاركة يف العمل التطوعي.  اتسعاً:

تعليمهم كيفية ت  عاشراً: إىل  ابإلضافة  احلياة،  األساسية يف  املهارات  بعض  على  اجملتمع  تدريب أفراد  يف  اجلمعية  ساعد 
 التعامل مع الظروف الطارئة، واألحداث غري املتوقعة. 

 
 انظر اخلرب على الرابط: 43

https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/223/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9
-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%8A%D8%A9
-D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA% 

https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/223/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/223/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/223/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.hoffaz.org/ar/newsdtls/111/223/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ومركز حادي عشر:   القرآنية،  للدراسات  عباس  فضل  د.  هلا كمركز  التابعة  والفروع  املراكز  خالل  من   _ اجلمعية  تقيم 
وم الشريعة _ عدداً من املؤمترات وامللتقيات سنوايً، وحيمل بعضها الصبغة العلمية املتخصصة، ويشارك متخصصون عل

 من داخل اململكة وخارجها، وأهم هذه امللتقيات: 

 املؤمتر القرآين الرابع بعنوان الشباب ومستقبل األمة الذي ُعقد حتت رعاية اإلدارة العامة للجمعية يف  - أ
 .44 م، وشارك فيه أربعة وعشرون ابحثاً 5/2014/ 12_10الفرتة: 

ملتقى حول العالمة الدكتور فضل حسن عباس وجهوده يف الدراسات القرآنية، والذي ُعقد حتت إشراف  - ت
  .  45م، وشارك فيه مثانية ابحثني 2017/ 19/8مركز د. فضل عباس للدراسات القرآنية يف: 

الواقع   - ث بني  الكرمي  القرآن  تدبر  الفرتة: ملتقى  يف  األول  النسائي  عمان  فرع  يف  ُعقد  والذي  واملأمول، 
  .  46م، وشارك فيه عشرة ابحثني 7/2019/ 21_20
 املتعلقة بواقع املدارس القرآنية يف اململكة األردنية اهلامشية   وحتليل االستباانت  الدراسة امليدانيةاملبحث الثالث:  

تُعدُّ هذه الدراسة امليدانية جزءاً من مشروع حبثي يتناول واقع املدارس القرآنية يف العامل اإلسالمي، وقد وقعت اململكة 
األردنية اهلامشية ضمن عينة الدول اإلسالمية اليت مت اختيارها لتنفيذ هذا املشروع. وبناًء على ذلك، مت تطبيق االستبانة  

بحثي جبامعة قطر، واليت حتمل عنواانً "واقع املدارس القرآنية يف العامل اإلسالمي" على املدارس اليت أعدها فريق املشروع ال
واملراكز اليت هتتم ابلقرآن الكرمي يف األردن. تتكون االستبانة يف صورهتا النهائية من مخسة أسئلة تتعلق ابلبياانت الدميغرافية 

الرضا العام عن املناهج ع هذه العبارات على مثانية حماور أساسية، هي:  ( عبارة  تتعلق مبوضوع الدراسة، مت توزي85و )

 
 م.2014، 1الشباب ومستقبل األمة(، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط ب بعنوان: )صدرت أحباث املؤمتر يف كتا  44
45   ( بعنوان:  يف كتاب  املؤمتر  أحباث  القرآن  صدرت  على  احملافظة  مجعية  منشورات  من  القرآنية(،  الدراسات  يف  وجهوده  عباس  حسن  فضل  الدكتور  العالمة 

 م.2018، 1الكرمي، ط
أحب   46 )صدرت  بعنوان:  يف كتاب  املؤمتر  الكرمي، اث  القرآن  على  احملافظة  مجعية  يف  النسائي  عمان  فرع  إصدار  من  واملأمول(،  الواقع  بني  الكرمي  القرآن  تدبر 

 م.2019، 1ط
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عبارة(، توافر املصادر البشرية والتعليمية   12عبارات(، الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس القرآنية )  9الدراسية )
( )   11واملادية  التقومي  أساليب  عن  الرضا  املدا  8عبارة(،  بني  التواصل  األمور) عبارات(،  أبولياء  القرآنية  واملراكز   5رس 

عبارات(، املعوقات اليت تقابل املدارس واملراكز القرآنية   5عبارات(، اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس واملراكز القرآنية، )
ستبانة الكرتونيا عبارة(. مت تصميم اال  15عبارة(، أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس واملراكز القرآنية )  20)

 ابستخدام جوجل فورم. 

 كما يلي:  االستبانة وثباهتامت القيام مبجموعة من اإلجراءات للتأكد من صدق  : االستبانةاثنياً: إجراءات ضبط  

قطر :  االستبانةصدق  تقدير   - أ مراجعة االستباانت املؤسسية جبامعة  مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على جلنة 
احملك  5) اليت من  اجملتمعات  وطبيعة  إعدادها،  من  اهلدف  ضوء  يف  لتنظيمها  العام  والشكل  عباراهتا،  لفحص  مني( 

ستطبق عليها، وقد اقرتح احملكمون حذف بعض العبارات لعدم ارتباطها مبوضوع االستبانة، وتعديل صياغة بعض 
رات اليت أشاروا إىل تعديلها، وأصبح العبارات. مت حذف العبارات اليت طلب احملكمون حذفها، وتعديل صياغة العبا

من الناحية الظاهرية، ومن انحية  االستبانة( عبارة ويف هذه املرحلة فإن  85يف صورته النهائية مكوانً من )  االستبانة
 احملتوى يعد صاحلاً لالستخدام يف ضوء آراء احملكمني. 

مت حساب معامل ثبات االستبانة ابستخدام معادلة الفا كرونباخ، ومت ذلك من خالل : االستبانةب: حساب ثبات 
 ( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  التحليالت  اليتSPSSحزمة  البياانت  طريق  وعن  تطبيق   (،  بعد  عليها  احلصول  مت 

( االستبانة  ثبات  معامل  قيمة  بلغت  االستبانة 0.923االستبانة،  استخدام  صالحية  عن  تعرب  عالية  قيمة  وهي   ،)
 ( اآليت يوضح هذه املعامالت. 1ألغراض مجع البياانت بدرجة جيدة. وجدول ) 

 لكل حمور من حماورها ، و معامالت الثبات لالستبانة ككل (:1جدول )
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معامل الفا   
 كرونباخ 

عدد 
 العبارات

 85 0.923 االستبانة ككل
 9 0.909 احملور األول: الرضا العام عن املناهج الدراسية املطبقة يف املدارس )املراكز( القرآنية

 12 0.902 املدارس )املراكز( القرآنية احملور الثاين: الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف  
 11 0.905 احملور الثالث:  توافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس )املراكز( القرآنية 

 8 0.901 احملور الرابع: الرضا عن أساليب التقومي املتبع يف املدارس )املراكز( القرآنية
 5 0.835 احملور اخلامس: التواصل بني املدارس )املراكز( القرآنية أبولياء األمور 

 5 0.803 احملور السادس: اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية
 20 0.959 احملور السابع: وجود املعوقات اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية

 15 0.968 الثامن: أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنيةاحملور  
 

 : جمتمع الدراسة وعينتها  -اثلثاً 

اختيار عينة من هذه املدارس، مع مراعاة أن  متدارس واملراكز القرآنية يف األردن. حيث متثل جمتمع الدراسة يف مجيع امل 
املدارس  تلك  معلمي  على  اإللكرتونية  االستبانة  تطبيق  ومت  مشرتكة،  ومدارس  واإلانث،  الذكور  مدارس  العينة  تشمل 
وطلبتها، وكذلك أولياء أمور الطلبة. كما روعي أن تشمل العينة مدارس حكومية، وخاصة، ومدارس على نفقات خريية 

وفيما يلي توزيع العينة حبسب املستجيبني )معلمون، طلبة، أولياء ( فرداً.  871وأوقاف(. بلغ حجم العينة ))تربعات،  
أمور(، طبيعة املدرسة )بنون، بنات، مشرتكة( وحبسب طبيعة الدعم )حكومي، خاص برسوم، أعمال خريية(، كما هو 

 ( أدانه. 2( واجلدول ) 2 -1موضح يف األشكال )
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 العينة حبسب املستجيب(:  1شكل )

 

 
 العينة حبسب طبيعة املدرسة   (:2شكل )

 
 

 عينة الدراسة حبسب طبيعة الدعم املادي  (:2جدول )

 النسبة )%(  العدد )ن(    
 

 

 الداعم املادي 

 %6.4 56 جهة حكومية 
 %14.6 127 مدرسة خاصة برسوم 

 %69.2 603 تربعات من فاعلي خري 
 %0.2 2 وفعل خري( خمتلط )رسوم رمزية  

 %9.5 83 غري حمدد
 %100.0 871 اجملموع

 

 

241
28%

150
17%

477
55%

معلم في المدرسة طالب ولي أمر طالب

32
4%

518
59%

294
34%

27
3%

مدرسة بنين مدرسة بنات

(بنات-بنين)مدرسة مشتركة  غير محدد
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 نتائج الدراسة امليدانية:   -رابعاً 

مت حساب التكرار والنسب املئوية لكل عبارة من عبارات االستبانة، كما مت حساب متوسط النتيجة الكلية لعبارات كل 
موافق بشدة وغري موافق( حتت مسمى غري موافق وذلك لقلة حمور من حماور االستبانة مع مالحظة مجع اإلجاابت )غري  

لمحورين االستجاابت املتعلقة ابالستجابة غري موافق بشدة. كما مت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات املعيارية ل
ألمهية النسبية.  األخريين املتعلقني ابملعوقات اليت تقابل املدارس القرآنية وأساليب مواجهتها، وترتيب اإلجاابت حسب ا

 وفيما يلي حتليل النتائج حبسب حماور االستبانة.

 : حمور الرضا العام عن املناهج الدراسية املطبقة يف املدارس )املراكز( القرآنية  -أوالً 

 ( الشكل  أن  3من  يتضح  أدانه،  تقريب81(  اخلصائص   اً %  توفر  على  موافقون(   + بشدة  )موافقون  املستجيبني  من 
%( كانت أقل 88% غري موافقني. إال أن نسبة رضا املعلمني )9نهج الدراسي املستخدم، مقابل فقط  األساسية يف امل

 %(.  92%،94من نسبة رضا كل من الطلبة وأولياء األمور حيث بلغت نسب الرضا على التوال )

 

38%
46%43%42%

50%49%49%49%

12%
6%8%9%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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 الرضا العام عن املناهج الدراسية املطبقة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   - احملور األول  (:3شكل )

( جدول  من 3يف  عبارة  على كل  األمور  وأولياء  والطلبة  املعلمني  الستجاابت  املئوية  النسب  على  االطالع  ميكن   ،)
على من أبة موافقة )موافق + موافق بشدة(  عبارات هذا احملور، حيث يتضح منه أن مجيع العبارات حصلت على نس

%(. 80% ماعدا عبارة "يساعد املنهج الدراسي على االبتكار والتجديد" فقد حصلت على أقل نسبة موافقة )80
يوجد منهج واضح لتدريس الطالب" %(، وهااتن العباراتن مها: "97بينما حصلت عبارتني على أعلى نسبة موافقة ) 

 قرر واضحة للمعلمني". و "مفردات املنهج امل

 النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور املناهج   (:3جدول )

 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

 يوجد منهج واضح لتدريس الطالب .1
 %54 %54 %50 %54 موافق بشدة 

حد موافق إىل  
 ما 

43% 47% 43% 44% 
 %3 %3 %3 %3 غري موافق

 يوجد منهج متدرج ومرتابط    .2
 %44 %43 %43 %45 موافق بشدة 

موافق إىل حد 
 ما 

47% 52% 51% 50% 
 %6 %5 %5 %8 غري موافق

وعملية  .3 نظرية  أطر  على  املنهج  حيتوي 
 وبشكل متوازن

 %42 %44 %41 %38 موافق بشدة 
موافق إىل حد 

 ما 
50% 55% 52% 52% 

 %7 %5 %4 %11 غري موافق
على  .4 الطالب  الدراسي  املنهج  يشجع 

 التعبري عن قدراهتم احلقيقية 
 %42 %44 %51 %32 موافق بشدة 

موافق إىل حد 
 ما 

53% 45% 49% 50% 
 %8 %7 %4 %15 غري موافق

 يتناسب املنهج والفئات العمرية للطالب  .5
 %44 %44 %52 %40 موافق بشدة 

موافق إىل حد 
 ما 

46% 46% 48% 47% 
 %9 %8 %2 %14 غري موافق

 %48 %50 %48 %45 موافق بشدة 
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 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

موافق إىل حد  مفردات املنهج املقرر واضحة للمعلمني    .6
 ما 

50% 49% 48% 49% 
 %3 %2 %3 %4 غري موافق

ممارسة    .7 يف  للطالب  الفرصة  املنهج  يتيح 
 األنشطة التعليمية أبنفسهم أثناء الدرس 

 %39 %40 %46 %33 موافق بشدة 
موافق إىل حد 

 ما 
54% 47% 49% 50% 

 %11 %11 %8 %12 غري موافق
االبتكار    .8 على  الدراسي  املنهج  يساعد 

 والتجديد
 %34 %36 %41 %27 موافق بشدة 

موافق إىل حد 
 ما 

48% 44% 45% 46% 
 %20 %20 %14 %24 غري موافق

 حيتوي املنهج مفردات معاصرة متجددة    .9
 %35 %36 %38 %32 موافق بشدة 

موافق إىل حد 
 ما 

53% 53% 53% 53% 
 %12 %11 %9 %16 غري موافق

 

 

 احملور الثاين: الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام 

( الشكل  يتض4من  أدانه،   ) ( أن  تقريبام  89ح  املستجيبني  جمموع  من  أساليب %(  على  بشدة(  موافقون   + )موافقون 
موافقني. وعند األخذ يف %( غري  11التدريس املتبعة يف املدارس واملراكز القرآنية يف اململكة األردنية اهلامشية، مقابل )

عدم  جند  االستبانة،  على  املستجيب  نوع  املدارس   االعتبار  يف  التدريس  طرق  عن  الرضا  يف  احصائياً  دالة  فروق  وجود 
 %(. 90%(، والطلبة: )89%(، وأولياء األمور: )90القرآنية بني كل من املعلمني: ) 
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 الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   - احملور الثاين  (:4شكل )

نسبة موافقة (، يتضح أن مجيع العبارات حققت  4ور حبسب كل عبارة من عباراته )جدول  وعند النظر لنتائج هذا احمل
%(. 75) يعتمد املعلمون على طريقة التلقني يف التدريس"  %(، ماعدا عبارة "80)موافقة + موافقة بشدة( تزيد عن )

" يدرسوهن وعبارة  اليت  للمقررات  إضافية  ومتطلبات  أعماالً  الطالب  من  املعلمون  )يطلب  حصلت %(.  79ا"  كما 
%( و"يستعني 97العبارات التالية على أعلى نسب موافقة، وهي: "يبدي املعلمون اهتماماً وحرصاً على تعلم الطالب" )

%( و "يشجع املعلمون الطلبة على القيام ابألنشطة 97املعلمون ابلسبورة والوسائل املتاحة يف توضيح األفكار املهمة" )
 %(. 95اهلادفة" )

النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور طرق   (:4)  جدول
 التدريس.

 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

موافق   طرق التدريس املتبعة من قبل املعلمني متنوعة  .1
 بشدة 

41% 38% 43% 42% 
موافق إىل 

 حد ما 
51% 55% 48% 50% 

 %8 %9 %7 %7 غري موافق

43%42%
45%44%

47%48%
44%46%

10%10%11%11%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة
موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

موافق   . يعتمد املعلمون على طريقة التلقني يف التدريس 2
 بشدة 

28% 34% 36% 33% 
موافق إىل 

 حد ما 
45% 40% 41% 42% 

 %25 %23 %26 %27 غري موافق
فاعل  .  3 بشكل  احلديثة  التكنولوجيا  املعلمون  يوظف 

 وإجيايب يف التدريس 
موافق  

 بشدة 
36% 30% 32% 33% 

موافق إىل 
 حد ما 

51% 51% 45% 48% 
 %19 %23 %19 %13 غري موافق

الفرصة 4 تتيح  مناسبة  بسرعة  املادة  املعلمون  يعرض   .
 للطلبة ملتابعتها بسهولة 

موافق  
 بشدة 

39% 40% 44% 42% 
موافق إىل 

 حد ما 
55% 53% 47% 50% 

 %8 %9 %7 %6 غري موافق
طريقة التدريس الطلبة الصامتني على املشاركة . تشجع  5

 .والتفاعل يف الدرس
موافق  

 بشدة 
35% 41% 40% 39% 

موافق إىل 
 حد ما 

53% 51% 48% 50% 
 %11 %12 %8 %11 غري موافق

موافق   . يبدي املعلمون اهتماماً وحرصاً على تعلم الطالب 6
 بشدة 

64% 53% 64% 62% 
موافق إىل 

 حد ما 
34% 44% 33% 35% 

 %3 %3 %3 %2 غري موافق
. يستعني املعلمون ابلسبورة والوسائل املتاحة يف توضيح 7

 األفكار املهمة 
موافق  

 بشدة 
64% 56% 63% 62% 

موافق إىل 
 حد ما 

35% 37% 33% 35% 
 %3 %3 %7 %1 غري موافق

يقدم املعلمون املساعدات الفردية للطلبة فيما يتعلق  .  8
 مبتطلبات املنهج

موافق  
 بشدة 

51% 47% 51% 50% 
موافق إىل 

 حد ما 
46% 46% 41% 43% 

 %6 %8 %7 %3 غري موافق
على 9 تساعد  هادفة  أنشطة  الطالب  املعلمون  يعطي   .

 حتقيق أهداف املنهج 
موافق  

 بشدة 
50% 48% 45% 47% 

موافق إىل 
 حد ما 

44% 49% 45% 45% 
 %7 %10 %3 %6 غري موافق

موافق   . يشجع املعلمون الطلبة على القيام ابألنشطة اهلادفة10
 بشدة 

47% 45% 46% 46% 
موافق إىل 

 حد ما 
49% 54% 48% 49% 

 %5 %6 %1 %4 غري موافق
ومتطلبات 11 أعماالً  الطالب  من  املعلمون  يطلب   .

 إضافية للمقررات اليت يدرسوهنا 
موافق  

 بشدة 
24% 34% 28% 28% 

موافق إىل 
 حد ما 

52% 47% 51% 51% 
 %21 %20 %19 %24 غري موافق

موافق   . يعطي املعلمون الطالب واجبات منزلية 12
 بشدة 

33% 40% 42% 39% 
موافق إىل 

 حد ما 
55% 49% 50% 51% 

 %10 %9 %11 %12 غري موافق
 )املراكز( القرآنية: احملور الثالث: توافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس  
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بوجود نقص يف املصادر، أو غري متوفرة %( من جمموع املستجيبني تقريباً يعتقدون  37( أن ) 5يتضح من خالل شكل ) 
%( والطلبة 37على اإلطالق يف املراكز القرآنية ابململكة األردنية اهلامشية، دون وجود فرق كبري بني كل من املعلمني )

 %(.36%( وأولياء األمور )34)

 
 توافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   -احملور الثالث   (:5شكل )

عبارات هذا احملور كما يف   عبارة من  لكل  (، يتضح أن نسب النقص وعدم 5جدول )وعند النظر إىل النسب املئوية 
املصادر   يف  عالياً  "التوفر كان  للكمبيوتر  التالية:  الدعم  )  -هيئة  الكمبيوتر، 66فنيي كمبيوتر"  أجهزة  "توفر  و   )%

 ( التعليمية"  )60والربامج  فيها"  وتوفر كتب  ابملدرسة  خاصة  "مكتبة  و  ومسموعة" %45(  مرئية  علمية  "مواد  و   )%
 %.95%(، بينما املصادر البشرية متوفرة بشكل كاف أو إىل حد ما وبنسبة عالية تفوق 41)

 النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور املصادر.   (:5جدول )

 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

متوفر بشكل 
 كاف 

56% 58% 67% 62% 

27%

33%34%
32%

36%

31%32%33%

23%21%
19%21%

14%15%15%15%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

متوفر بشكل كاف متوفر إلى حد ما متوفر قليالً مع وجود نقص غير متوفر
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 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

 %32 %28 %39 %36 متوفر إىل حد ما  . اهليئة التدريسية مؤهلة تربواّيم 1
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
8% 3% 5% 5% 

 %0 %0 %1 %0 غري متوفر
علوم 2 يف  متخصصون  مدرسون   .

 القرآن
متوفر بشكل 

 كاف 
37% 53% 64% 54% 

 %36 %31 %37 %47 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
14% 8% 3% 7% 

 %2 %2 %1 %3 غري متوفر

 . الكتب املدرسية واملواد تعليمية 3
متوفر بشكل 

 كاف 
39% 49% 50% 47% 

 %39 %37 %33 %44 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
12% 8% 10% 10% 

 %5 %3 %9 %5 غري متوفر
أقالم 4 )أوراق،  قرطاسية  مستلزمات   .

 مثالً(
متوفر بشكل 

 كاف 
44% 43% 37% 40% 

 %37 %38 %28 %39 ما متوفر إىل حد  
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
13% 19% 17% 16% 

 %7 %7 %10 %4 غري متوفر

 . صفوف مبساحات كافية5
متوفر بشكل 

 كاف 
33% 36% 39% 37% 

 %37 %37 %38 %36 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
27% 21% 18% 21% 

 %5 %6 %5 %3 غري متوفر

 خاصة ابملدرسة أو املركز. مكتبة 6
متوفر بشكل 

 كاف 
17% 23% 25% 22% 

 %33 %34 %26 %33 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
32% 33% 23% 27% 

 %18 %18 %18 %18 غري متوفر

 كتب يف املكتبة لالستفادة منها  .7
متوفر بشكل 

 كاف 
20% 20% 22% 21% 

 %35 %36 %29 %36 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
29% 31% 25% 27% 

 %17 %17 %20 %16 غري متوفر
متوفر بشكل 

 كاف 
12% 17% 16% 15% 

 %25 %24 %26 %28 متوفر إىل حد ما 
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 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

متوفر قليالً مع  . أجهزة الكمبيوتر ألغراض تعليمية8
 وجود نقص 

32% 28% 27% 29% 
 %31 %33 %29 %28 غري متوفر

 .  برامج كمبيوتر ألغراض تعليمية9
متوفر بشكل 

 كاف 
10% 18% 16% 14% 

 %27 %24 %24 %34 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
29% 30% 30% 30% 

 %29 %30 %27 %27 غري متوفر
)فنيي  10 للكمبيوتر  الدعم  هيئة    .

 كمبيوتر(
متوفر بشكل 

 كاف 
9% 15% 12% 11% 

 %23 %23 %22 %23 حد ما متوفر إىل  
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
33% 35% 30% 32% 

 %34 %35 %28 %36 غري متوفر

 . مواد علمية مرئية ومسموعة 11  
متوفر بشكل 

 كاف 
22% 29% 25% 25% 

 %34 %33 %34 %36 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
26% 20% 23% 24% 

 %17 %19 %17 %16 غري متوفر
 

 احملور الرابع: الرضا عن أساليب التقومي املتبع يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام 

( يتضح أن متوسط نسبة املوافقة )موافقون بشدة + موافقون( للعبارات املتعلقة أبساليب التقومي املتبعة يف 6من شكل ) 
وعند حتليل %(. وهذه النسبة ال ختتلف كثري ابختالف نوع املستجيب )معلم، طالب، ول امر(.  93املدارس القرآنية )

(، اتضح أن نسبة املوافقة جلميع العبارات املتعلقة 6، كما يف اجلدول )النتائج حبسب كل عبارة من عبارات هذا احملور
توجد خطط عالجية للطالب ضعيفي التحصيل" فقد حصلت %(، ماعدا العبارة "85ابلتقييم وأساليبه كانت فوق ) 

 %( مقارنة بباقي العبارات. 84على أقل نسبة موافقة )
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 تقومي املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام الرضا عن أساليب ال  - احملور الرابع   (:6شكل )

 النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور التقومي  (:6جدول )

 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

يف  1 متنوعة  أساليب  استخدام  يتم  التقومي . 
 حتريرية مثالً(  - )اختبارات شفوية 

موافق  
 بشدة 

52% 47% 52% 51% 
موافق إىل 

 حد ما 
43% 47% 42% 43% 

 %5 %6 %6 %5 غري موافق
موافق   . يتم تقومي مستوى الطالب بشكل مستمر2

 بشدة 
56% 50% 51% 52% 

موافق إىل 
 حد ما 

38% 43% 44% 42% 
 %5 %5 %7 %5 غري موافق

موافق   يتم إبالغ ول أمر الطالب بنتيجة ابنه/ابنته .  3
 بشدة 

47% 50% 39% 43% 
موافق إىل 

 حد ما 
43% 41% 47% 45% 

 %12 %13 %9 %10 غري موافق
آخر إال 4 . ال يتم نقل الطالب من مستوى إىل 

 بعد إتقان املستوى السابق
موافق  

 بشدة 
48% 48% 58% 53% 

موافق إىل 
 حد ما 

44% 42% 38% 40% 
 %7 %4 %10 %9 غري موافق

موافق  
 بشدة 

52% 49% 52% 51% 
موافق إىل 

 حد ما 
45% 44% 45% 45% 

49%47%49%49%
43%43%45%44%

7%9%7%7%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

 %4 %3 %6 %3 غري موافق . االختبارات مناسبة ملستوى الطالب 5
موافق   . االختبارات مرتبطة ابألهداف6

 بشدة 
53% 48% 53% 52% 

موافق إىل 
 حد ما 

42% 47% 45% 44% 
 %3 %2 %5 %5 موافقغري 

الطالب 7 )يبلغ  للطالب  مرجتعة  تغذية  توجد   .
 بنقاط القوة والضعف عندهم( 

موافق  
 بشدة 

46% 45% 46% 46% 
موافق إىل 

 حد ما 
47% 42% 48% 46% 

 %8 %7 %13 %7 غري موافق
ضعيفي 8 للطالب  عالجية  خطط  توجد   .

 التحصيل
موافق  

 بشدة 
40% 42% 37% 39% 

موافق إىل 
 ما حد  

45% 40% 47% 46% 
 %16 %15 %18 %15 غري موافق

 

 احملور اخلامس: التواصل بني املدارس القرآنية )املراكز( وأولياء األمور بشكل عام: 

%( من جمموع املستجيبني يرون أن "التواصل بني املدرسة وأولياء األمور حيدث "سبع 27( يتضح أن )7من شكل )
%( 27مرات" بنفس النسبة تقريباً ) 3-2مرات" و "  6  –   4حيدث تواصل يقدر ب  "من  مرات وأكثر يف السنة" كما 

%( من املستجيبني يرون أنه حيدث تواصل "مرة واحدة يف السنة". وعند األخذ يف االعتبار نوع املستجيبني 20مقابل )
ولياء أمورهم من جهة واملعلمني )معلمني، طالب، أولياء أمور( يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بني كل من الطلبة وأ

 ( تقريباً  يرى  فمثالً  التواصل.  حدوث  مرات  عدد  يف  أخرى  جهة  و)21من  الطلبة  أمورهم 22%( من  من أولياء   )%
 ( ب   مقارنة  السنة  يف  واحدة  مرة  تواصل  ) 14بوجود  املعلمني  من  الكبرية  النسبة  أن  املعلمني. كما  من   )%30 )%

اصل بني املدرسة وأولياء األمور حيدث "سبع مرات فأكثر يف السنة"، بينما النسبة  %( من الطلبة يرون أن التو 29و)
 مرات يف السنة". 6- 4%( يرون أن التواصل بينهم وبني املدرسة حيدث "من 28الكبرية من أولياء األمور )
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 عامالتواصل بني املدارس القرآنية )املراكز( أبولياء األمور بشكل    - احملور اخلامس  (:7)شكل  

اجتماعات إدارة املدرسة أبولياء األمور" حيث ( أن أعلى نسبة تواصل كانت يف حضور "7كما يالحظ من جدول ) 
مناسبات مدرسية "%( من املستجيبني أهنا حتدث "سبع مرات أو أكثر" خالل العام. يليها يف الرتتيب حضور  36يرى )

 ( يرى  حيث  األمور"  أولياء  إليها  بينما 30يدعى  العام.  خالل  أكثر"  أو  مرات  "سبع  حتدث  أهنا  املستجيبني  من   )%
رسائل، منشورات، ترسل ألولياء األمور لتوفري نسبة تواصل بني أولياء األمور واملدرسة كانت متعلقة بعبارة "كانت أقل  

"تقار  َث  املدرسة"  عن  تقريباً  املعلومات  يرى  حيث  األمر"  لول  ترسل  الطالب  أداء  عن  مكتوبة  من 20ير  فقط   %
 املستجيبني أهنا حتدث "سبع مرات أو أكثر" خالل العام. 

النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور عالقة املدارس   (:7جدول )
 ة. القرآنية أبولياء أمور الطلب

30%
29%

25%
27%

29%
26%26%26% 27%

24%

28%27%

14%

21%22%
20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

مرات فأكثر في السنة7 مرات في السنة4-6 مرات في السنة2-3 مرة  واحدة في السنة
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 احملور السادس: اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية: 

( يتضح بشكل عام ان أهم اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس القرآنية وعلى الرتتيب، 8من النتائج املوضحة يف شكل )
%(، َث "احملافظة على التعليم الدينية"  83%(، "احملافظة على اهلوية اإلسالمية" )84هي: "حفظ القرآن من الضياع" )

 اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

اجتماعات إدارة املدرسة أبولياء األمور  .  1
 )مقابلة فردية أو يف جمموعة( 

مرات فأكثر يف   7
 السنة

37% 38% 34% 36% 
مرات يف   4-6

 السنة
26% 21% 21% 22% 

مرات يف  2-3
 السنة

14% 13% 18% 16% 
 %26 %28 %28 %23 واحدة يف السنة مرة  

األمور 2 أبولياء  املدرسني  اجتماعات   .
 )مقابلة فردية أو يف جمموعة( 

مرات فأكثر يف   7
 السنة

34% 35% 29% 32% 
مرات يف   4-6

 السنة
29% 22% 23% 25% 

مرات يف  2-3
 السنة

18% 15% 19% 18% 
 %25 %29 %27 %19 مرة واحدة يف السنة 

ألولياء .  3 ترسل  إخل  منشورات،  رسائل، 
 األمور لتوفري املعلومات عن املدرسة 

مرات فأكثر يف   7
 السنة

21% 23% 17% 19% 
مرات يف   4-6

 السنة
30% 30% 27% 28% 

مرات يف  2-3
 السنة

40% 38% 38% 39% 
 %13 %18 %9 %9 مرة واحدة يف السنة 

أو   .4 )العالمات  مكتوبة  السجل( تقارير 
 عن أداء الطالب ترسل لول األمر

مرات فأكثر يف   7
 السنة

22% 21% 18% 20% 
مرات يف   4-6

 السنة
29% 23% 28% 27% 

مرات يف  2-3
 السنة

37% 34% 34% 35% 
 %18 %20 %22 %12 مرة واحدة يف السنة 

أولياء 5 إليها  يدعى  مدرسية  مناسبات   .
 األمور 

مرات فأكثر يف   7
 السنة

38% 28% 26% 30% 
مرات يف   4-6

 السنة
29% 32% 29% 29% 

مرات يف  2-3
 السنة

24% 20% 29% 26% 
 %15 %15 %21 %10 مرة واحدة يف السنة 
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صحيحة") 81) بطريقة  القرآن  و"تعلم   )%81)%( مصاحبة"  علوم  "تعلم  األخرية  املرتبة  يف  وأتيت  أنه 55،  إال   .)%
فاألمهية الشديدة ألثر هذه  أولياء األمور،  من وجهة نظر  من حيث األمهية خيتلف قليالً  هذا الرتتيب  من املالحظ أن 

( صحيحة"  بطريقة  القرآن  "تعلم  هي:  الرتتيب،  على  نظرهم  وجهة  من  من  85املدارس  القرآن  "حفظ  الضياع" %(، 
%( و "تعلم علوم مصاحبة" 83%(، َث "احملافظة على التعليم الدينية" )84%(، "احملافظة على اهلوية اإلسالمية" )84)
(56 .)% 

 

 

 اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية  (:8شكل )

 بشكل عام:   احملور السابع: وجود املعوقات اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية

%( من املستجيبني تقريباً )موافقون بشدة أو موافقون( على وجود معوقات تقابل املدارس القرآنية 80من املالحظ أن )
%( من الطلبة وأولياء أمورهم 83ابململكة األردنية اهلامشية، وهذه املعوقات ختتلف ابختالف املستجيبني، حيث تقريباً )

 %( من املعلمني.  74فقط )  يعتقدون بوجود معوقات مقابل

79%
84%85%

76%

49%

77%80%77%78%

59%

83%84%84%85%

56%

81%84%83%81%

55%

المحافظة على التعليم . 1
الديني

المحافظة على الهوية . 3حفظ القرآن من الضياع. 2
اإلسالمية

ة تعلم لغة القرآن بطريق. 4
صحيحة

تعلم علوم مصاحبة أخرى. 5
بجانب القرآن

أهمية شديدة% 

معلم في المدرسة طالب ولي أمر طالب المجموع
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 احملور السابع: وجود املعوقات اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   (:9شكل )

وملعرفة أهم هذه املعوقات، مت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات هذا احملور وترتيبها  
معوقات على الرتتيب هي: املشكالت املادية وقلة   مخس( أن أهم  9من جدول )   حسب أمهيتها النسبية. حيث يتضح

قلة الوعي لدى األسر أبمهية مدارس القرآن )متوسط (،  0.94، احنراف معياري =  3.04الدعم املادي )متوسط =  
  =2.96  = معياري  احنراف   ،0.99  = )متوسط  التقين  الدعم  قلة   ،)2.98  = احنراف معياري  انش0.93،  غال (، 

  = )متوسط  النظامية  ابلدراسة  =  2.84الطلبة  معياري  احنراف  فقط 0.87،  التحفيظ  معلم  على  األسرة  اتكالية   ،)
 (. 1.00، احنراف معياري =  2.78)متوسط = 

 املتوسطات النسبية لعبارات حمور املعوقات مرتبة تنازلياً.   (:9جدول )

 احنراف  اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  العبارة
 معياري  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 

 0.94 3.04 2.91 2.96 3.33 .  مشكالت مالية )قلة الدعم املادي( 17
 0.99 2.96 2.83 2.89 3.24 . قلة الوعي لدى األسر أبمهية مدارس القرآن20
 0.93 2.89 2.83 2.78 3.09 قلة الدعم التقين   18

26%

17%18%
20%

37%

30%29%31%
37%

52%53%
48%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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 احنراف  اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  العبارة
 معياري  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 

 0.87 2.84 2.73 2.77 3.09 . انشغال الطالب ابلدراسة النظامية6
 1.00 2.78 2.60 2.66 3.19 . اتكالية األسرة على معلم التحفيظ فقط 12
 1.01 2.66 2.47 2.64 3.01 أصدقاء(   –قنوات    –. كثرة امللهيات للطالب )ألعاب  10

 0.96 2.63 2.54 2.50 2.88 . غياب الطلبة بغري عذر 8
 0.98 2.58 2.42 2.52 2.91 . إمهال األسرة للطالب 11

 0.86 2.53 2.46 2.54 2.66 نقص خربة املعلمني بفهم خصائص الطالب النفسية    .2
 1.01 2.53 2.42 2.50 2.74 وجود مدارس أجنبية مزامحة ملدارس القرآن 19

 0.86 2.50 2.40 2.54 2.67 . قصر مدة التحفيظ 4
. الدورات القرآنية املكثفة اليت تعين ابحلفظ وهتمل 15

 املراجعة
2.66 2.49 2.41 2.49 0.95 

 0.89 2.49 2.39 2.42 2.71 . أتخر الطلبة عن الدروس 7
 0.87 2.46 2.37 2.50 2.60 .  نقص خربة املعلمني بطرق التدريس املواكبة للعصر 1
 0.96 2.45 2.35 2.40 2.67 . تسرب الطلبة 9

. التأجيل املستمر للمراجعة من قبل الطالب إبقرار 14
 املعلم

2.58 2.44 2.37 2.44 0.94 
 0.85 2.39 2.32 2.48 2.49 . كثرة عدد الطالب يف احللقة3

 0.88 2.35 2.28 2.33 2.50 املراجعات اجلماعية غري املنظمة  16
 0.96 2.35 2.26 2.40 2.50 . وجود الطالب يف حلقة ال تناسبه )عمرايً وحتصيلياً( 13

. كثرة انتقال الطالب من حلقة إىل أخرى، ومن معلم 5
 إىل آخر 

2.52 2.35 2.16 2.30 0.87 
 احملور الثامن: أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية: 

ملعرفة أهم أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس القرآنية، مت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات املعيارية 
 لكل عبارة من عبارات هذا احملور وترتيبها حسب أمهيتها النسبية.

قيمة اإلخالص يف ( يتضح أن أهم األساليب ملواجهة معوقات وحتدايت املدارس القرآنية هي: تنمية  10من جدول )
  = )متوسط  القرآن  =  3.69حفظ  معياري  احنراف  لتجويد  (،0.52،  التكرار  أبسلوب  =   احلفظ   العناية  )متوسط 

، احنراف معياري 3.63(،  العالقة اإلنسانية يف التعامل مع الطالب )متوسط =  0.51، احنراف معياري =  3.68
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(، مساعدة 0.54، احنراف معياري =  3.61(.االرتقاء املستمر ابملستوى الفين والعلمي للمعلم )متوسط =  0.54=  
  = )متوسط  أبنفسهم  الثقة  إعطائهم  خالل  من  =  3.61الطالب  معياري  احنراف  بني 0.57،  التنافس  روح  زرع   ،)

 (. 0.56، احنراف معياري =  3.60الطالب )متوسط =  

 املتوسطات النسبية لعبارات حمور املعوقات مرتبة تنازلياً.  (:10جدول )

 احنراف اجملموع  ويل أمر  طالب  معلم  العبارة
 معياري  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 

 0.52 3.69 3.65 3.68 3.78 اإلخالص يف حفظ القرآن. تنمية قيمة  14
 0.51 3.68 3.66 3.67 3.71 . العناية أبسلوب التكرار لتجويد احلفظ 11

 0.54 3.63 3.64 3.57 3.66 . العالقة اإلنسانية يف التعامل مع الطالب 4
 0.54 3.61 3.60 3.57 3.67 .  االرتقاء املستمر ابملستوى الفين والعلمي للمعلم 1

 0.57 3.61 3.57 3.57 3.72  . مساعدة الطالب من خالل إعطائهم الثقة أبنفسهم10
 0.56 3.60 3.58 3.55 3.66 . زرع روح التنافس بني الطالب7
 0.57 3.59 3.57 3.55 3.67 . وضع خطة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية للطالب 5

 0.59 3.58 3.51 3.63 3.68 أمورهم من قبل املدرسة. املتابعة املستمرة للطالب وأولياء  15
 0.57 3.56 3.53 3.53 3.65 . مراعاة الفروق الفردية للطالب وتعليمهم حبسب قدراهتم6
 0.62 3.55 3.49 3.55 3.66 . تفعيل األنشطة املصاحبة للتحفيظ 9

. تقوية صلة املعلم بول األمر من خالل اللقاءات والتقارير 12
 الشهرية وغريها 

3.59 3.58 3.49 3.53 0.62 
 0.65 3.52 3.49 3.55 3.55 . التحفيز املادي واملعنوي للمعلمني 3
 0.65 3.50 3.47 3.46 3.59 . التحفيز املادي واملعنوي للطالب2
 0.63 3.50 3.45 3.55 3.55 . استخدام الوسائل املساعدة )األشرطة وغريها( 8

 0.68 3.45 3.43 3.47 3.47 أسرة الطالب لتحقيق خطة احلفظ . عقد اتفاقية مع  13
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 اخلامتة؛ _ ونسأل هللا تعاىل ُحْسنها _، وفيها أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة: 

 

  أوالً: أهم النتائج املستفادة:

فتأخذ بيد الطالب يف مرحلة )اندي برامج اجلمعية برامج مرتبة تصاعدايً ومرتابطة، وختدم مجيع فئات اجملتمع،   -
 الطفل القرآين( وتستمر معه إىل أن أيخذ دورات التالوة والتجويد وحفظ القرآن ابلقراءات املتواترة.

جلميع  - معتمدة  مناهج  أتليف  خالل  من  ومنتسبيها  طالهبا  لدى  الوسطي  الفكر  توحيد  على  اجلمعية  حرص 
 واللغة السهلة، واألساليب احلديثة يف التدريس.   الطالب، جتمع بني العلم واملعرفة والتطبيق،

 تتجلى جوانب اإلبداع يف عمل اجلمعية من خالل أمور كثرية منها:  -
منهاج أحباب القرآن )جزء عم( ومنهاج أحباب القرآن )ابلقيم نرتقي( ومنهاج أحباب القرآن الربط بني   -أ

 لنادي الطفل القرآين.  )مهارايت وخربايت(
إنشاء دورة إتقان الرواية اليت تستهدف اجملازين فرتفع من مستوى أدائهم، وتركز على التطبيق العملي  - ب

 لدرسي املخارج والصفات. 
حفظ  - ت إىل  إضافة  القرآنية،  القراءات  مبركز  االلتحاق  أراد  ملن  الكرمي كامال  القرآن  حفظ  اشرتاط 

 لقراءات؛ كاجلزرية، والشاطبيَّة، والدرَّة، وطيِّبة النشر. املنظومات الشعرية املتعلقة اب 
الشريعة  - ث مع  املتفق  الوسطي  العلم  نشر  خالل  من  األردين،  اجملتمع  خدمة  يف  دور كبري  للجمعية 

اإلسالمية، والتعاون مع خمتلف القطاعات لنشر الوعي الديين واألخالقي، واملشاركة يف اإلصالح األسري، 
 ألوالد، وتنشئتهم على ُحبِّّ الدين. واالهتمام برتبية ا

 اثنياً: أهم التوصيات املقرتحة:

 االهتمام بتطوير املنهاج حبيث تركز على تنمية االبتكار والتجديد لدى الطلبة.  -
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 االعتماد على طرق التدريس املتمركزة حول الطالب بداًل من طرق التدريس املعتمدة على التلقني.  -
للمعلمني تتعلق ابلتعلم النشط وطرق التدريس احلديثة املتمركزة حول الطالب وتوظيف عمل ورش عمل تدريبية   -

 التكنولوجيا احلديثة يف التدريس والتقييم.
توفري املصادر املادية كاملكتبة والتقنية كالكمبيوترات والربامج التعليمية الشيقة للمدارس القرآنية مع تزويد املدارس  -

 بفنيي كمبيوتر.
 عالجية للطالب ضعيفي التحصيل.ية مرجتعة للطالب عند عملية التقييم، ووضع خطط  تقدمي تغذ  -
زايدة التواصل بني املدارس القرآنية وأولياء أمور الطلبة عن طريق رسائل، منشورات، إخل.. ترسل ألولياء األمور  -

 واعداد تقارير عن أداء الطالب ترسل لول األمر.  ، لتوفري املعلومات عن املدرسة
 ادية اليت تعيق أداء املدارس القرآنية.بحث عن وسائل للتغلب على املشكالت املال -
 نشر الوعي لدى األسر أبمهية مدارس القرآن لتقليل اتكاليتها على املدرسة.  -
 مساعدة الطلبة على التوفيق بني الدراسة النظامية والدراسة يف املراكز القرآنية. -
العناية و   القرآنية عن طريق: تنمية قيمة اإلخالص يف حفظ القرآن الكرمي،  مواجهة التحدايت اليت تقابل املراكز  -

لتجويد  التكرار  من   احلفظ،  أبسلوب  الطالب  ومساعدة  للمعلم،  والعلمي  الفين  ابملستوى  املستمر  واالرتقاء 
 خالل إعطائهم الثقة أبنفسهم، وزرع روح التنافس بني الطالب. 

 بالت الشخصية مع مدراء املدارس القرآنية.جراء دراسات مكملة تعتمد على املقا -
من  - لالستفادة  أخرى،  إسالمية  دول  يف  وواقعها  األردن  يف  القرآنية  املدارس  واقع  بني  مقارنة  دراسات  إجراء 

  جتارب اآلخرين.

 املراجع العامة للبحث: 

 أوال: الكتب املطبوعة: 

 . 1972،  2عدانن زرزور، طابن تيمية، أمحد، مقدمة يف أصول التفسري، حتقيق د.   .1
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أبو عمر، أمحد طاهر، األنظمة والتعليمات اإلدارية واملالية والفنية، من منشورات مجعية احملافظة على  .2
 م.2007، 1القرآن الكرمي، ط

 البخاري، حممد، صحيح البخاري املسمى ب  )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا   .3
 ه.  1422،  1وسننه وأايمه(، حتقيق حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط

ط .4 الشريعة،  علوم  ملعهد  التعليمات  دليل  وآخرون،  سعيد،  حممد  مجعية 2016،  1بكر،  إصدار  م، 
 احملافظة على القرآن الكرمي. 

الصي  ،بكر .5 للنادي  واملهارات  القيم  منهاج  القريين،  وسامر  عناية  وختام  سعيد،  املستوى حممد  في، 
 م. 2019،  1الثالث، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط 

اجلزري، حممد بن حممد، منظومة املقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، حتقيق د. أمين سويد، دار  .6
 . 4نور املكتبات، جدة، ط 

ط .7 وإجنازات،  تعريف  الكرمي  القرآن  على  احملافظة  إصدار2006،  1مجعية  على   م،  احملافظة  مجعية 
 القرآن الكرمي. بال اسم مؤلف. 

اخلطيب، د. عبد الكرمي، وختام عناية، منهاج املهارات والقيم للنادي القرآين الدائم، املستوى الرابع،  .8
 م. 2019،  1السنة األوىل، الفصل الثاين، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط

يف اإلتقان والتجويد، حتقيق د. غامن قدوري احلمد، مكتبة دار األنبار، الداين، أبو عمرو، التحديد   .9
 م. 1988،  1بغداد، ط

للنادي  .10 واملهارات  القيم  منهاج  القريين،  وسامر  اخلطيب،  الكرمي  عبد  ود.  حممد،  سليمان  الدقور، 
 م. 2019،  1الصيفي، املستوى الرابع، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط
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هراين، د. سامل بن غرم هللا بن حممد، وآخرون، الشباب ومستقبل األمة، من منشورات مجعية احملافظة الز  .11
 م. 2014، 1على القرآن الكرمي، ط 

شعبان، هناء توفيق، وختام عناية، منهاج القيم واملهارات للنادي القرآين الدائم، املستوى األول، السنة   .12
 م. 2019،  1ية احملافظة على القرآن الكرمي، طاألوىل، الفصل الثاين، من منشورات مجع

شكري، د. أمحد خالد، وآخرون، العالمة الدكتور فضل حسن عباس وجهوده يف الدراسات القرآنية،  .13
 م. 2018،  1من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط

الرسالة، بريوت،   الطربي، ابن جرير، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق أمحد شاكر، مؤسسة .14
 م. 2000،  1ط

عمان  .15 فرع  إصدار  من  واملأمول،  الواقع  بني  الكرمي  القرآن  تدبر  وآخرون،  حسن،  أمحد  د.  فرحات، 
 .2019،  1النسائي يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، ط

 اثنياً: التعليمات املعتمدة املوزعة على املراكز والفروع )غري مطبوعة(: 

 م. 2016تعليمات اإلجازة الصادرة عن قسم التالوة واإلجازة اليت مت اعتمادها عام   .16
واإلجازة،   .17 التالوة  قسم  القرآنية،  الشؤون  مديرية  يف  الدورات  بدء 12-1تعليمات  تعليمات  وهي   ،

 م. 2019العمل هبا عام  
 م. 2019تعليمات مركز القراءات الصادرة عام   .18

 الداخلية املعتمدة )غري مطبوعة(: اثلثاً: التقارير  
 تقرير حول سجل خرجيي احللقات املكفولة يف اجلمعية، وهو سجل داخلي غري منشور.  .19
 تقرير داخلي بعنوان )فكرة احللقات املكفولة(، من إعداد قسم احللقات يف اجلمعية، غري منشور  .20
 ، غري منشور.12/2019تقرير داخلي حول أعمال واجنازات قسم احللقات واحلفاظ، شهر   .21
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 م، وهو تقرير داخلي غري منشور. 2019تقرير قسم التالوة واإلجازة هناية عام  .22
 م، وهو تقرير داخلي غري منشور. 2019تقرير مركز القراءات هناية عام  .23

 رابعاً: املواقع االلكرتونية: 
الكرمي(موقع:   .24 القرآن  على  احملافظة  العنكبوتية  )مجعية  الشبكة    :على 

https://www.hoffaz.org 
 


