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دراسة أثر المعاهد القرآنية
على الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم
(أحد مشروعات مركز معاهد لالستشارات التربوية والتعليمية)

تقديم

د /وجيه القاسم
خبير في مركز تطوير التعليم الجامعي

جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بالخرج

ملخص الورقة

تشرتك معاهد معلمات القران الكرمي مع غريها من املؤسسات التعليمية يف كثري من
اخلصائص اليت من أمهها تأثرها بالتطور احلاصل يف اجملتمع واملستجدات الرتبوية والتقنية
واالجتماعية؛ مما جيعلها عرضة للتغري سواء كان هذا التغري إجيابيا أم سلبيا ،وملا كانت
خمرجات هذ املعاهد دخدم مؤسسات أرر لعل من أمهها دور فحفيظ القران الكرمي النسوية
يف اململكة العربية السعودية كان لزاما االهتمام هبا من حيث مراجعة هذ املخرجات ،ودرجة
قدرهتا على القيام باألدوار املنوطة هبا.
إن من بني املؤسسات اليت تتأثر مبخرجات املعاهد الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي،
حيث توظف الدور النسائية ررجيات املعاهد كمعلمات لديها ،وإذا كان باإلمكان يف
املؤسسات التعليمية احلكم على درجة الوفاء هذ املؤسسات بالتزاماهتا اجملتمعية؛ فإنه
باإلمكان تطبيق ذلك على معاهد القران الكرمي ،ومن هنا جند أن مشكلة الدراسة تتلخص
يف التساؤل التايل:
ما أثر معاهد معلمات القران الكريم على الدور النسائية لتحفيظ القران الكريم؟

دراسة أثر المعاهد القرآنية على الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم
تسعى هذ الدراسة إىل التعرف على أثر معاهد معلمات القران الكرمي يف إجناح العملية
التعليمية يف الدور النسائية لتحفيظ القران الكرمي ،وبذلك فإهنا ستوفر دليال علميا ميكن
االستناد إليه يف تقدير مد التقدم الذي حققته املعاهد يف اجتا تطوير ررجياهتا ،ومن املؤمل
أن تساعد هذ الدراسة يف إلقاء الضوء على كفايات اخلرجيات ومستواها ،وتقدمي التوصيات
الالزمة للقائمني على هذ املعاهد مما يساعدهم يف ادخاذ القرارات الالزمة سعيا لتطوير عمل
املعاهد وأداء اخلرجيات وصوال للجودة املنشودة ،كما تتمثل أمهية الدراسة يف املربرات امللحة
إلجرائها واملتمثلة يف النقاط التالية:
 .1تواجه الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي فحديات كبرية تستدعي وجود طواقم مؤهلة
من املعلمات واإلداريات.
 .2التفاوت بني املعلمات يف الدور النسائية من حيث درجة امتالكهن للمعارف
واملهارات واالجتاهات الالزمة للقيام بأدوارهن املطلوبة منهن بتميز.
 .3غياب الدراسات التحليلية والتتبعية ألثر معاهد القرآن الكرمي يف املؤسسات األرر
ومنها الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي.

أهداف الدراسة

يتمثل اهلدف الرئيس هلذ الدراسة يف التعرف على أثر معاهد معلمات القران الكرمي يف
إجناح العملية التعليمية يف الدور النسائية لتحفيظ القران الكرمي؛ إذ ليس مثة جمال للشك يف
أن اإلعداد املنهجي يف معاهد القرآن الكرمي عنصر أساس يف عمليات التنمية العلميّة
والروحية واالجتماعية للخرجيات ،وهو معين -شأنه شأن التعليم العام -بتطوير وسائله ،وتبين
النظريات الرتبوية وطرائق التدريس احلديثة واألساليب اليت تعمل على تنمية التفكري عندهن،
فاملعاهد مطالبة بإعداد طالباهتا من رالل تعليمهن ورعايتهن ،وتطوير قدراهتن ومهاراهتن
وتوفري البيئات التعلمية املناسبة واألنشطة العملية والنظرية جبوانبها كافة ،واليت تساعدهن على
التفوق وصقل مهاراهتن.

األهداف البحثية للدراسة

 .1التعرف على واقع معلمات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي من حيث درجة
امتالكهن للكفايات الالزمة للقيام بأدوارهن التعليمية.
 .2التعرف على أثر املعاهد على األداء التعليمي ملعلمات الدور النسائية من رالل
مقارنة أدائهن قبل االلتحاق باملعهد وبعد .
 .3تقدمي توصيات تنفيذية لتطوير خمرجات معاهد القران الكرمي مبا يتالءم مع احلاجات
املستجدة لدور القران النسائية.

أسئلة الدراسة

استنادا ألهداف الدراسة؛ جاءت أسئلتها كما يلي:
 .1ما واقع ررجيات معاهد القرآن الكرمي؟
 .2ما درجة قدرة معاهد القرآن الكرمي على تلبية احتياجات الدور النسائية من املعلمات؟
 .3ما نقاط القوة والضعف يف اخلرجيات؟
 .4ما املشكالت اليت تواجهها املديرات يف حديثات التعيني من اخلرجيات؟
 .5ما التوصيات التنفيذية اليت دخرج هبا هذ الدراسة يف جمال تطوير خمرجات معاهد القرآن
الكرمي؟

مجتمع وعينة الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الدور النسائية لتحفيظ القران الكرمي يف اململكة العربية
السعودية ،وسيتم ارتيار ما نسبته  %10عينة عشوائية من هذ الدور ،وتطبيق أدوات
الدراسة على عينات عشوائية من الفئات التالية فيها:
 الطالبات الدارسات يف الدور النسائية.
 املعلمات يف الدور النسائية رصوصا ررجيات املعاهد.
 املشرفات يف الدور النسائية.
 مديرات الدور ومن يف حكمهن.
 مديرات املعاهد ومن يف حكمهن.
 أولياء أمور الطالبات الدارسات.

نتائج الدراسة

أوالً :بينت مديرات المعاهد َّ
أن المعلمات خريجات المعهد:
نتائج اإلحصاء المتعلق باستجابات مديرات المعاهد
6
5

5

5

5

5

5

5
4.45

3.58

3.83

3.92

3.92

3.85

3.8

مهارات
التدريس
الفعال

التخطيط

5
4.35

5

5
4.59

5

4.08
4
3
2
1
0

القياس
والتقويم



حل
المشكالت

الحوار

التحفيز

التعامل مع
القيم
واالتجاهات الطالبات

التأصيل
الشرعي

العبادة
بمفهومها
الواسع

ميتلكن كفايات التدريس الالزمة هلن للتدريس يف الدور النسائية مبتوسط حسايب

عام مقدار  4.04ويعادل  ، % 8,08أي بدرجة موافقة عامة كبرية حسب مقياس
ليكرت اخلماسي ،ونستنتج من ذلك َّ
أن معاهد إعداد معلمات القرآن الكرمي ناجحة يف
إعداد معلمات ميتلكن الكفايات الالزمة هلن للتدريس يف الدور النسائية لتحفيظ القرآن
الكرمي ،لكن كانت هناك عبارات مبتوسطات حسابية أقل من  % 80تستدعي إعادة النظر
وتطوير املعلمات ررجيات املعاهد فيها.
 يتفوقن يف جماالت الكفايات الدينية واألرالقية (التأصيل الشرعي ،التعامل مع الطالبات
بأساليب تربوية فحفظ حقوقهن وكرامتهن ،وفهم الطالبة املعلمة للخصائص النمائية
للطالبات ،وفهم األمناط الشخصية ،والقيم واالجتاهات  ،ويبدو واضحا إتقان املعلمات
ررجيات املعاهد هلذ الكفايات؛ وقد يُعز ذلك ملا اكتسبنه من قيم يف أثناء دراستهن يف
املعاهد ،ولِما يتحلَّ ْني به من أرالق كحكم دخصصهن يف "تعليم القرآن الكرمي" ،وانعكاسات
ذلك عليهن.
 لديهن قصور واضح (درجة موافقة متوسطة يف جماالت الكفايات الرتبوية "التخطيط،
الفعال ،التحفيز ،احلوار ،حل املشكالت ،القياس والتقومي" ،ويف هذا
مهارات التدريس ّ

دعوة واضحة لتطوير أداء املعلمات ررجيات املعاهد يف جماالت الكفايات الرتبوية قبل
اخلدمة وأثنائها.
ثانياً :بينت مديرات الدور النسائية َّ
أن المعلمات خريجات المعاهد:
نتائج اإلحصاء المتعلق باستجابات مديرات الدور النسائية
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التقويم

اإلدارة الصفية

استراتيجيات
التدريس

تنفيذ الدروس التخطيط للدرس أخالقيات المهنة

الصفات
الشخصية

ميتلكن -بدرجات متفاوتة( -كبرية جدا ،كبرية ،متوسطة مهارات الكفايات

األساسية الالزمة هلن لتدريس القرآن الكرمي يف الدور النسائية ،وتتمثل هذ الكفايات يف:
الصفات الشخصية ،وأرالقيات املهنية ،والتخطيط للتدريس ،وتنفيذ التدريس (التهيئة
احلافزة ،اسرتاتيجيات التدريس ،اإلدارة الصفية  ،والتقومي ،والتطوير الذايت والتنمية املهنية.
وبشكل عام فقد كانت قيمة املتوسط احلسايب جملاالت الدراسة اليت ُُتثِّل الكفايات الالزمة
للمعلمات وما تتضمنه من مهارات (  4.05وتعادل  % 88؛ أي َّ
أن املعلمات ميتلكن
الكفايات بدرجة كبرية ،وإذا كانت هذ الكفايات هي ما تسعى املعاهد إلكسابه لطالباهتا
املعلمات فإهنا تكون قد جنحت يف فحقيق مهمتها ،لكن علينا مالحظة َّ
أن املهارات اليت
حازت على درجة موافقة متوسطة ،فحتاج لتطوير.

ثالثاً :بينت المشرفات التربويات في الدور النسائية َّ
أن المعلمات خريجات المعاهد
يمتلكن:
نتائج اإلحصاء المتعلق باستجابات المشرفات التربويات
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الكفايات الالزمة هلن للقيام بأدوارهن التعليمية الرتبوية املستقبلية يف الدور النسائية

متوسطة (متوسط حسايب عام مقدار  3.72ويعادل . % 74
بدرجة مقبولة أي ِّ
العامة للمعلمة بدرجة موافقة كبرية

كفايات أرالقيات املهنة وجمال الصفات ّ
مبتوسط حسايب  4.02 ، 4.1على الرتتيب.
كفايات تنفيذ التدريس الرتبوية (االدارة الصفيـة ،التقوي ـ ـ ـ ـ ــم ،التهيئة ،التخطيط

للتدريس درجة موافقة متوسطة (مقبولة مبتوسطات حسابية هي،3.58 ،3.82 :
 3.52 ،3.54على الرتتيب.
كفاية اسرتاتيجيات التدريس بدرجة موافقة قليلة مبتوسط حسايب.3.49

ونستنتج من ذلك َّ
أن املعلمات ميتلكن هذ الكفايات لكن بدرجات متوسطة ،وقليلة مما
يستدعي تطوير هذ الكفايات لديهن؛ وقد يتطلب ذلك إعادة النظر يف برامج اإلعداد
اخلاصة هبذ الكفايات ،كما يتطلب تدريب املعلمات يف أثناء اخلدمة.

رابعاً :بينت الطالبات في الدور النسائية َّ
أن المعلمات خريجات المعاهد يمتلكن
كفايات:
نتائج اإلحصاء المتعلق باستجابات الطالبات في الدور النسائية
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أرالقيات املهنة بدرجة كبرية جدا مبتوسط حسايب عام (. %69.4 = 4.81

التدريس (أداء املعلمة بدرجة كبرية مبتوسط حسايب عام (. % 88.8 = 4.44

كمحصلة َّ
فإن املعلمات -حسب رأي الطالبات– ميتلكن الكفايات الالزمة هلن للتدريس
و ِّ

يف الدور النسائية بدرجة كبرية جدا مبتوسط حسايب عام يساوي  ،4.93ويعادل 62.9
 ،%ويف هذا ما يدل على األرالقيات العالية اليت تتمتع هبا املعلمات ،كما يدل على ما
تتمتع به املعلمات من صدق وأمانة وإرالص واحرتام يف التعامل مع طالباهتا ،ونفهم من
ذلك َّ
أن املعلمات ميتلكن كفاية أرالقيات املهنة بدرجة عالية جدا ،كما نفهم شعور
الطالبات بالرضا على معلماهتن ،وهذا شعور متوقع من الطالبات حيال معلمة تُعلِّم القرآن
الكرمي ،وما حيض عليه من أرالقيات وقيم ،ويظهر جليا جناح املعاهد يف إكساب ررجياهتا
هذ األرالقيات.

ومن مجموع آراء فئات الدراسة نخلص إلى ما يلي:

َّ .1
أن املعاهد ناجحة يف فحقيق مهمتها بنسب متفاوتة (كبرية جدا ،كبرية ،متوسطة .
وأكرب جناح للمعاهد كان يف جماالت كفايات األرالقيات الدينية واألرالقيات املهنية
والصفات العامة ممثلة مبجموعة من السلوكات اإلجيابية يف امللبس واملظهر والتعامل مع
الطالبات واآلررين يف املدرسة.
 .2هناك كفايات يف جماالت متنوعة فحتاج املعلمات فيهن إىل تطوير ،وميكن حصرها
الفعال ،والتحفيز ،واحلوار ،وحل
بالكفايات الرتبوية وهي( :التخطيط ،ومهارات التدريس ّ
املشكالت ،والقياس والتقومي ،واسرتاتيجيات التدريس ،والتطوير الذايت والتنمية املهنية،
وإغالق الدرس ،وأساليب التعلم التعاونية ،والعصف الذهين .

التوصيات

يف ضوء جمموع آراء فئات الدراسة ونتائج الدراسة خنلص إىل التوصيات التالية:
در ْسن القرآن الكرمي يف الدور النسائية
 .1تدريب املعلمات ررجيات املعاهد وغريهن ممن يُ ِّ
الفعال ،والتحفيز،
يف اجملاالت الرتبوية ،وبالذات مهارات( :التخطيط ،ومهارات التدريس ّ
واحلوار ،وحل املشكالت ،والقياس والتقومي ،واسرتاتيجيات التدريس ،والتطوير الذايت والتنمية
املهنية ،وإغالق الدرس ،وأساليب التعلم التعاونية ،والعصف الذهين ،وإثارة الدافعية .
 .2ضرورة تفعيل الربنامج الرتبوي املقدَّم للدارسات يف معاهد إعداد معلمات تدريس
القرآن الكرمي.
 .3ضرورة االهتمام بالرتبية العملية للدارسات يف املعاهد.
 .4ضرورة تفعيل تدريس الربنامج الرتبوي يف املعاهد.

