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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية
يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات تالوة القر�آن الكرمي وجتويده ،من وجهة نظر الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س .ومن ثم و�ضع برنامج مقرتح لعالجها.
واعتمد الباحثون اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وقد تكونت من ( )31فقرة موزعة على ثالثة
حماور رئي�سة ،هي الطالب ،وع�ضو هيئة التدري�س ،واملقررات الدرا�سية .وقد وزعت على
عينة ع�شوائية من طلبة اجلامعة قوامها ( )253طالب ًا وطالبة ،وعينة من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،قوامها ( )14ع�ضو هيئة تدري�س ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أهم �أ�سباب �ضعف
الطلبة يف مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة يعود �إىل قلة توجيه �أع�ضاء هيئة
التدري�س للطالب ،وعدم ت�أكيدهم على �رضورة �إتقان املهارات املطلوبة� ،إ�ضافة �إىل تعامل
�أع�ضاء هيئة التدري�س مع مقرري التالوة والتجويد كغريهما من املقررات ،دون مراعاة
اخل�صو�صية التي يتمتع بها هذان املقرران ،كما �أن �إجراءات تقومي الطلبة ال تتنا�سب مع
طبيعة املقررين� ،إ�ضافة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س ال يتابعون تطور مهارات الطلبة �أو ًال
ب�أول ،ب�سبب كرثة عدد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة.
�أما �أع�ضاء هيئة التدري�س ،فقد �أ�شاروا �إىل �أن �أ�سباب �ضعف الطلبة يف �إتقان مهارات
التالوة والتجويد تعود ل�ضعف ممار�سة الطلبة ،وتطلع الطلبة لوظائف ال تتطلب هذه
املهارات ،وقلة توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطلبة ،وتعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع
مقرري التالوة والتجويد كغريهما من املقررات الأخرى.
وا�ستناداً �إىل نتائج الدرا�سة قام الباحثون ببناء ت�صور مقرتح لعالج تلك الأ�سباب،
كما �أو�صوا ب�رضورة �إجراء املزيد من الدرا�سات يف جمال تالوة القر�آن الكرمي وجتويده،
وا�ستثمار امل�صادر املتاحة كافة لتطوير تلك املهارات� ،إ�ضافة �إىل �رضورة �إدراج مهارات
التالوة والتجويد يف �صفوف مراحل التعليم العام.
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Reasons for the Weakness of the Students of Islamic Education
at Al- Quds Open University in Mastering the Skills of Reading
and Reciting the Holy Quran and a Proposed Remedial Program

Abstract:
The aim of this study is to identify the reasons for the weakness of the
students of Islamic Education specialization at Al- Qud Open University in
mastering the skills of reading and reciting the Holy Quran, and to suggest
a proposal for the treatment of those reasons from the students’ viewpoint of
and faculty members.
The researchers adopted a questionnaire as a tool for the study consisting
of 31 items distributed on three main domains: student, faculty member, and
courses. The questionnaire has been distributed on a random sample of male
and female students from the University (253 students) , and a sample of faculty
members (14) . The results showed that the main reasons for the weakness
of students in mastering the skills of reading and reciting the Holy Quran
from the students’ viewpoint are: lack of directions from faculty members to
them, lack of emphasis from faculty members on the need to master the skills
required, in addition to dealing with reciting and reading the Holy Quran
as other courses, without taking into consideration the importance of this
course, the assessment procedures of students are not commensurate with the
nature of the course, and faculty members do not follow the development of
students’ skills because of the large number of students in each class.
The faculty members believed that the reasons for the weakness of
students in the mastery of skills of reading and reciting the Holy Quran is
lack of students’ practicing and that many jobs do not require these skills.
Based on the results of the study, the researchers suggested a proposal
for the treatment of those causes. They recommended the need for further
studies in the field of reading and reciting of the Quran, utilizing all available
resources to develop those skills, and incorporating the skills of reciting and
reading in the classes in early stages of education.
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مقدمة الدراسة:
يعد املعلم الركن الأ�سا�سي يف العملية الرتبوية ،انطالق ًا من �أهمية �أدواره ،باعتباره
م�س�ؤو ًال عن �إك�ساب طالبه املهارات واملعارف والقيم الأ�صيلة ،كما �أنه ي�شكل �أداة املجتمع
لتحقيق �أهدافه وتربية �أجياله ،وهو �أي�ض ًا م�صدر التنوير والإ�شعاع الفكري والبناء العقلي
والوجداين الذي ينعك�س بالتايل على �شخ�صية الطالب.
كر�ست دول العامل اهتمامها
ونظراً لعظم هذا الدور و�أهميته يف املجتمعات كافة ،فقد َّ
للمعلم والعملية التعليمية ،مما �أدى �إىل بروز التدري�س كمهنة لها �أ�صولها وقواعدها ،والتي
تتطلب من املعلم �أن يكون م�ستوفي ًا للعديد من الكفايات يف جمال التخ�ص�ص واملجال
املهني (�أبو لنب. )2011 ،
وانطالق ًا مما تقدم ف�إن ق�ضية االختيار املالئم والإعداد اجليد والتدريب الفعال قبل
اخلدمة و�أثناءها تعد من الق�ضايا املهمة ،التي ت�ست�أثر باهتمام القائمني على احلقل الرتبوي،
وذلك لإميانهم العميق ب�أهمية دور املعلم ،الذي ينبغي �أن ميار�سه داخل املدر�سة وخارجها،
وبالتايل ف�إن ما ذكر ب�صفة عامة عن دور املعلم ومكانته يف العملية التعليمية ينطبق على
معلمي الرتبية الإ�سالمية ،بل �إن م�س�ؤوليتهم و�أدوارهم رمبا تعد الأكرث �أهمية وخطورة ،يف
ظل ما ن�شهده من تغريات اجتماعية وثقافية و�سيا�سية ،لكونهم يتحملون م�س�ؤولية خا�صة
يف تنمية قيم الأمة و�إر�ساء قواعد �أخالقها ،واحلفاظ على تراثها ،وبناء �شخ�صيات �أبنائها
الإ�سالمية ال�صاحلة ال�سوية ،وتعميق الإميان باهلل والتقوى لديهم ،و�إر�شادهم ،وتوجيههم
�إىل جادة ال�صواب ،وفق ًا ملعايري الإ�سالم وقيمه (قا�سم. )2000 ،
ولذلك ف�إن �صالح املعلم يكمن يف �صالح عقيدته وخلقه ،و�إن �إعداد معلم الرتبية
الإ�سالمية ال�صالح الكفء ينبغي �أن يكون �شام ًال ومتكام ًال من جميع اجلوانب العلمية،
والأكادميية ،واملهنية ،والتقنية ،واالجتماعية ،لأن تطبيق املنهج الإ�سالمي ال�شامل
املتكامل بوا�سطة املعلم هو املدخل الرئي�س للإ�صالح ،وتن�شئة �أفراد املجتمع على هدي
الإ�سالم وتعاليمه ،مبا ميكنه من مواجهة حتديات الع�رص املعا�ش (ال�سيد. )2013 ،
لذا ف�إن مو�ضوع الرتبية الإ�سالمية يحظى باهتمام بالغ الأهمية ،لأنه ي�شكل الأ�سا�س
يف بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية ،والقر�آن الكرمي هو املحور الذي تدور حوله مناهج الرتبية
الإ�سالمية ،فهو كتاب عقيدة التوحيد ،وامل�صدر الأول للت�رشيع ،و�أ�سا�س التكوين اللغوي
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ال�سليم لدى املتعلمني ،وبالتايل ف�إن الأهداف الرئي�سية للرتبية الإ�سالمية ينبغي �أن تركز
على زيادة �صلة الطالب بالقر�آن الكرمي حفظاً ،وتالو ًة ،وتدبراً ملعانيه ،ومراعاة لأحكامه،
لأن تالوته تعد �رشط ًا لفهمه ،وااللتزام ب�أحكامه ،والعمل به (الزيني. )2011 ،
وانطالق ًا من �أهداف الرتبية الإ�سالمية و�أهميتها ،ف�إن ال�صفات واخل�صائ�ص التي
يجب �أن تتوافر يف املعلم الكفء لأية مادة تدري�سية ال يكفي توافرها وحدها يف معلم
الرتبية الإ�سالمية ،وبخا�صة و�أن مو�ضوع الرتبية الإ�سالمية �شامل حلياة الأ�رس ب�أكملها،
ومو�ضوعها �أكرث دقة وعمقاً ،ولهذا ال بد من توافر �رشوط �إعداد وم�ؤهالت تتنا�سب مع
طبيعة وحمتوى الرتبية الإ�سالمية ،لأن املعلم مطالب بااللتزام مبنهج اهلل تعاىل ،و�أن يكون
قدو ًة لطالبه ،ولبنة ثابتة را�سخة يف بناء الأمة (حلّ�س. )2010 ،
فنحن اليوم ب�أم�س احلاجة يف جمتمعاتنا الإ�سالمية �إىل تربية دينية ،تويل اهتمامها
بر�سالة الإ�سالم على �أكمل وجه ،وبخا�صة يف ظل حتديات الغزو الثقايف ،الذي يهدد كيان
الأمة ،وم�ستقبلها ،وهذا بطبيعة احلال يتطلب احلر�ص على توظيف كافة الطرق والو�سائل
احلديثة يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية�( ،أبو ملوح. )2008 ،
ومبا �أن تعليم الرتبية الإ�سالمية ينطلق من امل�صدر الأول املتمثل يف القر�آن الكرمي،
ف�إن ال�رضورة تلزم معلمها �أن يكون ملم ًا ومتمكن ًا من �أ�صول تالوة القر�آن الكرمي ،لأن
جميع الذين ي�شغلون وظائف مت�صلة بالدين الإ�سالمي ،ينبغي عليهم �أن يكونوا متميزين
يف تالوة القر�آن الكرمي بطريقة �صحيحة (عبد احلميد. )1994 ،
فقد �أمر اهلل -عز وجل -عباده بتالوة كتابه العزيز ،الذي �أر�سله لهذه الأمة د�ستوراً،
ومنهج حياة ،تالو ًة �صحيحة ،مبنية على القواعد ال�صحيحة وال�سليمة ،ا�ستجاب ًة لقوله –
َاب
تعاىلَ } : -و َر ِّت ِل ا ْل ُق ْر�آ َن َت ْرتِيالً{ (املزمل  ، )4وقوله �أي�ضاً} :ا َّلذِي َن �آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْل ِكت َ
َي ْتلُو َن ُه َحقَّ تِلاَ َو ِتهِ{ (البقرة . )121
ينمي لدى طالبه مهارات تالوة القر�آن
لذا ف�إن معلم الرتبية الإ�سالمية مطالب ب�أن ِّ
الكرمي وجتويده ،لأنها تك�سبهم عدداً من املهارات الأخرى ،اللغوية ،والكتابية ،كما
ت�ساعدهم على ح�سن تالوته ،وعلى تنمية الأفكار ،واكت�ساب �أ�ساليب التعبري والتفكري
(املطرودي. )2011 ،
ويف �ضوء ذلك ف�إن مهمة معلم الرتبية الإ�سالمية تزداد تعقيداً مقارنة مبعلمي املواد
الأخرى ،لأن التعليم يف الع�رص احلايل يتطلب من املعلمني القدرة على املمار�سة ،والكفاءة،
والإبداع ،و�أ�صبح يتطلب مهارات تتجاوز الإملام املعريف البحت ،والذهاب �إىل ما هو �أبعد
من ذلك ،ولهذه الأ�سباب وغريها ،ف�إن معلم تدري�س الرتبية الإ�سالمية يحتاج �إىل مهارات
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خا�صة ،ترتبط بطبيعة وخ�صو�صية مادة التالوة والتجويد ،لأن تدري�سها يحتاج �إىل كفايات
عالية ،ومهارات تدري�سية متميزة (اجلالد. )2007 ،
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن من �أهداف الرتبية الإ�سالمية يف مراحل التعليم العام غر�س
حمبة القر�آن الكرمي يف نفو�س الطالب ،و�إجادة جتويده ،واعتربت تالوة وجتويد القر�آن
الكرمي واحدة من الكفايات الالزمة ملعلم الرتبية الإ�سالمية ،وبخا�صة �أن و�أن تعلم �أحكام
تالوة القر�آن و�إتقان �أحكامه من املهارات التي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على التلقي ،الذي يكون
بال�سماع ،والنقل ،وال جمال فيه للقيا�س ،لذلك ف�إن تالوة القر�آن الكرمي تتطلب ا�ستيعاب
�أحكامه ،وتطبيقها ،و�إجادة �أدائها ،وبالتايل ف�إن مَتك َُّن �صاحبها منها يجعله قادراً على
نقلها للآخرين ،و�إفهامهم و�إك�سابهم لها (ف�ضل اهلل و�سعد. )2000 ،
لذلك اقت�ضت ال�رضورة �أن يعهد يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية �إىل معلم معد وم�ؤهل
ت�أهي ًال يتنا�سب مع املهام املوكلة �إليه ،لأنه العن�رص الأ�سا�سي يف جتويد مهنة التدري�س
وجناح العملية التعليمية (الغامدي. )2010 ،
وملا كان جتويد القر�آن الكرمي وح�سن تالوته فر�ض عني ،ف�إنه يتطلب من معلم الرتبية
الإ�سالمية معرفة القواعد وال�ضوابط التي و�ضعها علماء التجويد( .عامر. )2008 ،
وهذا ما حر�صت عليه �إدارة جامعة القد�س املفتوحة منذ ت�أ�سي�سها عام 1991م،
حيث ارت�أت �إدارة اجلامعة �أن تقدم للطلبة تخ�ص�ص ًا يف جمال الرتبية الإ�سالمية� ،آخذ ًة يف
احل�سبان ان�سجام حمتوى هذا التخ�ص�ص مع �أهداف اجلامعة ور�سالتها ،و�أولت اهتمام ًا
خا�ص ًا باملزج بني الأ�س�س النظرية والتدريبات العملية ،وتزويد الطالب باملفاهيم الإ�سالمية
املنا�سبة ،التي تن�سجم مع روح الع�رص ،والتحديات التي تواجه املجتمع الفل�سطيني ،لإعداد
معلم تربية �إ�سالمية يكون منوذج ًا لل�شخ�صية الإ�سالمية املن�شودة ،م�ؤكدة على �أهمية
مهارات التالوة والتجويد (جامعة القد�س املفتوحة. )2012 ،
ولتحقيق ذلك الهدف �أدرجت �ضمن اخلطة الدرا�سية لإعداد معلم الرتبية الإ�سالمية
مقررين يف التالوة والتجويد ،بهدف بيان �أهمية التجويد ،وغايته ،ومو�ضوعه ،والتعرف �إىل
�أحكامه ،ل�صون الل�سان عن اللحن عند قراءة القر�آن الكرمي� ،إ�ضاف ًة �إىل التعرف �إىل خمارج
احلروف ،و�صفاتها ،و�أحكام الوقف واالبتداء ،والتعرف �أي�ض ًا على املفاهيم املت�صلة بها،
مثل الإدغام ،والتماثل والتقارب والتجان�س ،وتعود �أهمية هذين املقررين �إىل �إجماع الأمة
على �أن تعلم القر�آن الكرمي فر�ض عني (جامعة القد�س املفتوحة. )2012 ،
وبالرغم مما �أولته �إدارة اجلامعة وكلية الرتبية من اهتمام بهذا التخ�ص�ص ،وباملهارات
التي ينبغي �أن يكت�سبها طلبته ،فقد لوحظ  -ومن خالل �إجراءات تقومي حت�صيل الطلبة
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�سواء باالختبارات الكتابية �أو ال�شفهية� -أن هنالك �ضعف ًا يف
يف مقرري التالوة والتجويد ً
مهارات طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف هذين املقررين ،ال �سيما يف املهارات التطبيقية،
مما ا�ستوقف �أع�ضاء هيئة تدري�س هذين املقررين للبحث يف الأ�سباب الكامنة وراء هذا
ال�ضعف ،من هنا جاءت هذه الدرا�سة من �أجل الوقوف على تلك الأ�سباب ،وو�ضع برنامج
مقرتح لعالجها ،وهذا ما حدا بالباحثني لإجراء هذه الدرا�سة.

مشكلة الدراسة:
نظراً لأهمية علم التالوة والتجويد لأبناء الأمة الإ�سالمية ب�صورة عامة ،وملعلمي
الرتبية الإ�سالمية الذين يعهد �إليهم برتبية �أبنائها تربية �إ�سالمية �صحيحة ب�صورة خا�صة،
وجهت كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة اهتمام ًا خا�ص ًا ب�إعداد وت�أهيل
فقد َّ
معلمي الرتبية الإ�سالمية ،انطالق ًا من �أهمية دورهم يف املجتمع ،وان�سجام ًا مع حتديات
الع�رص ،ومتطلبات بناء املجتمع الإ�سالمي الفل�سطيني على �أ�س�س �صحيحة ،ولهذا فقد
�سعت �إدارة الكلية �إىل تتبع م�ستويات حت�صيل الطلبة يف املقررات الدرا�سية التي حتظى
باهتمام خا�ص لأهميتها وعظم دورها ،ومنها مقررا التالوة والتجويد ،وقد ات�ضح لدى
�إدارة الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل نتائج تقومي حت�صيل الطلبة يف املقررين
�أن هناك �ضعف ًا يف مهارات التالوة والتجويد لدى الطلبة يف خمتلف الفروع التعليمية،
ولذلك وجهت �إدارة الكلية �أع�ضاء هيئة التدري�س لالهتمام بهذه امل�شكلة ودرا�ستها ،للتعرف
�إىل الأ�سباب امل�ؤدية لها� ،سعي ًا نحو و�ضع ت�صور �شامل ومتكامل لي�سهم يف عالج �أ�سباب
ال�ضعف ،وحتقيق الأهداف املن�شودة من تدري�س املقررين على �أكمل وجه ،ولذلك �سعت هذه
الدرا�سة �إىل الوقوف على �أ�سباب �ضعف الطلبة امللتحقني بتخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية
يف �إتقان مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة تدري�س املقررين والطلبة
على حد �سواء ،بغية و�ضع ت�صور مقرتح لعالج هذا ال�ضعف ،لذلك �سعت الدرا�سة احلالية

للإجابة على الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س

املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب
�ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات
التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم وفق ًا ملتغريات ،اجلن�س واملعدل الرتاكمي
الدرا�سي؟
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3 .3ما �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة يف
مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟
4 .4ما الربنامج املقرتح لعالج �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف
جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل:
1 .1التعرف �إىل �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س

املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
2 .2و�ضع برنامج مقرتح لعالج �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية
يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد.

أهمية الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها انطالقاً من االعتبارات الآتية:
�1 .1أهمية القر�آن الكرمي وقد�سيته يف حياة الأمة ،ودور العلماء واملعلمني يف تعزيز

مهارات تالوته وجتويده ،ان�سجام ًا مع حكمه ال�رشعي ،الذي ي�ستوجب على امل�ؤمن �إتقانها،
وتطبيقها ،ونقلها للآخرين.
2 .2تعريف �إدارة كلية الرتبية و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف تخ�ص�ص تعليم الرتبية
الإ�سالمية ب�أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف مهارات التالوة
والتجويد من �أجل العمل �سويا على عالجها.
3 .3فتح �آفاق جديدة �أمام الباحثني واملهتمني مبهارات التالوة والتجويد خا�صة،
لإجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث يف هذا املجال ،ال �سيما الأبحاث التجريبية القائمة
على توظيف م�صادر متعددة للتعلم.

فرضيات الدراسة:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب
�ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات
التالوة والتجويد وفق ًا ملتغري اجلن�س.
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2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب
�ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات
التالوة والتجويد وفق ًا ملتغري املعدل الرتاكمي.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
1 .1طلبة تخ�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا

مقرري التالوة والتجويد خالل العام الدرا�سي اجلامعي 2013 /2012م ،والبالغ عددهم
ّ
( )499طالبا وطالبة من خمتلف فروع اجلامعة.
مقرري التالوة والتجويد يف فروع جامعة
�2 .2أع�ضاء هيئة التدري�س املكلفون بتدري�س
ّ
القد�س املفتوحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
1 .1طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية :هم الطلبة املعلمون امللتحقون
بتخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة ،حيث يتم ت�أهيلهم كمعلمني
م�ستقب ًال يف املدار�س الفل�سطينية ،لتدري�س مباحث الرتبية الإ�سالمية يف مراحل التعليم
العام.
2 .2مهارات التالوة والتجويد :وهي تلك املهارات التي تتطلب تطبيق �أحكام قراءة
وتالوة القر�آن الكرمي ،وتعرف كيفية �أدائها من قبل طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية
يف جامعة القد�س املفتوحة.

الدراسات السابقة:
لقد �أجريت العديد من الدرا�سات املتعلقة مبهارات التالوة والتجويد ،منها بع�ض
الدرا�سات التي حاولت الك�شف عن �أ�سباب تدين م�ستويات �أداء الطلبة لتلك املهارات ،كذلك
�أجريت العديد من الدرا�سات التجريبية ،التي هدفت للتحقق من فعالية برامج وو�سائل
مقرتحة ملعرفة �أثرها يف معاجلة نقاط �ضعف الطلبة يف �إتقان مهارات التالوة والتجويد،

ومن هذه الدرا�سات:
درا�سة (ال�سمهر )2011 ،التي هدفت �إىل حتديد �أكرب عدد ممكن من املهارات الأ�سا�سية

والفرعية الالزمة لتعلم تالوة القر�آن الكرمي من ال�صف الأول الأ�سا�سي ،وحتى نهاية
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املرحلة الثانوية يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ح ّدد الباحث �أكرب
عدد ممكن من املهارات الأ�سا�سية والنوعية لتعليم تالوة القر�آن الكرمي ،وذلك بالرجوع �إىل
الأدب الرتبوي يف هذا املجال ،وقد خل�ص الباحث �إىل �أن هناك ثالث مهارات �أ�سا�سية هي
(اال�ستماع ،والقراءة اجلهرية ،والقراءة ال�صامتة) وقد تفرع عن هذه املهارات ( )132مهارة
فرعية.
كذلك �أجرى (املطرودي )2011 ،درا�سة للتعرف �إىل �أثر خطوات تدري�س مقرتحة يف
�إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف مدار�س
التعليم العام مبدينة الريا�ض ،وقد ت�ضمنت خطوات التدري�س �رشح الآيات �رشح ًا �إجمالياً،
وتو�ضيح الفروق بني الر�سم الإمالئي والعثماين ،ومناق�شة الأحكام التجويدية ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من جمموعتني جتريبية ،و�ضابطة ،و�ضمت كل منها ( )25تلميذاً ،وا�ستخدم
الباحث االختبار التح�صيلي �أداة للدرا�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة نتائج� ،أبرزها
�أن اخلطة املقرتحة �ساعدت على �إتقان مهارتي (االنطالق والتجويد)  ،وبالرغم من ذلك ف�إن
اخلطة املقرتحة مل ت�ساعد على الو�صول �إىل حد الإتقان يف مهارتي (اللحن والرتتيل) لدى
تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي.
�أما درا�سة (الفقيه ، )2010 ،فقد هدفت �إىل معرفة واقع �أداء طلبة العلوم والتكنولوجيا
بجامعة �صنعاء يف تالوة القر�آن الكرمي ،والتعرف �إىل جوانب القوة وال�ضعف لديهم يف هذا
اجلانب ،وتكون جمتمع الدرا�سة من  50طالب ًا من طالب امل�ستوى الأول يف كلية العلوم
الإدارية والإن�سانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ر�صد الباحث بر�صد قائمة �أولية ملهارات التالوة الأ�سا�سية،
ُو�ضعت يف بطاقة مالحظة مكونة من �سبعة حماور ،وت�ضم  27مهارة جتويدية ،وقد تو�صل
الباحث �إىل �أن �إتقان الطالب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ملهارات التجويد جاء بدرجة
متو�سطة ،كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة حتقق مهارات التجويد ،وفق ًا
ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح طالب الدرا�سات الإ�سالمية.
كما �أجرى (الدو�رسي )2008 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أهم �أ�سباب �ضعف طالب
املرحلة الثانوية مبدينة الدمام يف �إتقان �أحكام جتويد القر�آن ،ومقرتحات عالج هذا
ال�ضعف من وجهة نظر معلمي العلوم ال�رشعية وم�رشفيها والطالب ،وقد ا�شتملت �أدوات
مكون من  25حكم ًا من �أحكام التجويد ،وا�ستبانتني حتتويان
الدرا�سة على اختبار �شفهي َّ
على �أبرز �أ�سباب �ضعف الطالب يف �إتقان �أحكام التجويد ،وكذلك مقرتحات لعالج ال�ضعف،
وقد تكونت اال�ستبانة من  40فقرة ،فيما بلغت عينة الدرا�سة من املعلمني ( )87معلماً،
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و ( )11م�رشفاً ،و ( )270طالباً ،وقد تو�صل الباحث �إىل جملة نتائج� ،أبرزها �أن الطلبة
متكنوا من �إتقان (� )5أحكام من �أ�صل ( )25حكم ًا من �أحكام التجويد ،و�أن هناك العديد
من الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا ال�ضعف ،منها ما هو متعلق بالطالب ،وهناك �أ�سباب �أخرى
متعلقة باملعلم ،واملقرر الدرا�سي ،واللغة ،كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
�آراء امل�رشفني واملعلمني يف حمور واحد من حماور اال�ستبانة ،وهو املحور املتعلق باملعلم.
كذلك �أجرى (اجلالد )2007 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة مدر�سي
الدرا�سات الإ�سالمية ملهارات تدري�س التالوة والتجويد يف �شبكة جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا من وجهة نظر الطلبة يف �ضوء متغريي اجلن�س والتقدير العام للطلبة ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )279طالب ًا وطالبة ملتحقني بربنامج �إعداد معلم تخ�ص�ص لغة
عربية ودرا�سات �إ�سالمية يف مقر اجلامعة بجامعة الفجرية ،منهم ( )61طالباً ،و ()218
طالبة ،وقد اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طور الباحث ا�ستبانة
مكونة من ( )66فقرة موزعة على خم�سة جماالت .وك�شفت نتائج الدرا�سة عن تقدير متو�سط
ال�ستجابات الطلبة على درجة ممار�سة مدر�سي التالوة ملهارات تدري�س التالوة والتجويد،
كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الطلبة على كل جمال من جماالت الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س والتقدير العام.
و�أجرى (ال�صقري )2007 ،درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى متكن معلمي الرتبية الإ�سالمية
ومعلماتها باحللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظة م�سقط من تالوة القر�آن الكرمي
وجتويده ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )30معلم ًا ومعلمة ،اختريوا ع�شوائي ًا من جمتمع
الدرا�سة ،وقد ا�ستخدم الباحث اختبارين �أداتني للدرا�سة �أحدهما حتريري ،والآخر �شفهي
وبعد حتليل البيانات تو�صل الباحث �إىل وجود فروق دالة بني �أداء املعلمني واملعلمات
يف االختبارين التحريري وال�شفهي ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوياتهم يف االختبارين
كانت دون درجة التمكن.
و�أجرى (ال�شهري2007 ،م) درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب �ضعف طالب كلية
املعلمني يف بي�شه يف حفظ القر�آن الكرمي وتالوته ،و�سبل عالج ذلك ال�ضعف ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )101من مدر�سي القر�آن الكرمي ،وطالب ق�سم الدرا�سات القر�آنية ،وقد
كان من نتائج الدرا�سة �أن هناك �ضعف ًا لدى طالب ق�سم الدرا�سات القر�آنية يف مادة التالوة،
ويعود ذلك ل�ضعف اهتمام املعلمني باملت�شابه من القر�آن ،وعدم ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة يف �أثناء التدري�س ،وغياب عن�رص الت�شويق ،وعدم مراعاة �أ�ساليب التقومي للفروق
الفردية.
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كما �أجرى (البناء )2004 ،درا�سة هدفت �إىل تقومي �أداء طلبة املرحلة الثانوية يف
فل�سطني يف تالوة القر�آن الكرمي يف �ضوء �أحكام التجويد ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي يف �أداء �أحكام
التالوة والتجويد.
كما �أجرى (الرا�شد )2002 ،درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى التالوة لدى طلبة
املرحلة املتو�سطة مبدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي ،والك�شف عن الأ�سباب والعوامل التي ت�ؤدي
�إىل تدين م�ستوى التالوة لدى طالب املرحلة املتو�سطة يف مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي
مبنطقة اجلوف التعليمية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )243طالباً ،و ( )27معلم ًا من
معلمي العلوم ال�رشعية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك تدني ًا يف م�ستوى التالوة لدى
طالب املرحلة املتو�سطة مبدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي ،و�أن �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا
التدين هي �ضعف اجتاهات الطالب نحو تالوة القر�آن الكرمي وحفظه.
كما �أجرى (املعجل )2001 ،درا�سة هدفت �إىل تقومي م�ستوى طالب الدرا�سات
الإ�سالمية يف تالوة القر�آن الكرمي يف بع�ض كليات دول جمل�س التعاون اخلليجي وعالقة
ذلك ببع�ض املتغريات ،وقد تكونت عينة البحث من ( )25طالب ًا من جامعة امللك �سعود ،و
( )23طالب ًا من كلية الرتبية الإ�سالمية يف الكويت ،و ( )13طالب ًا من جامعة الإمارات،
اختريوا بطريقة ع�شوائية ،وقد ا�ستخدم الباحث �أدوات الدرا�سة من اختبارين �أحدهما �شفهي،
والآخر حتريري ،وقد تبني من نتائج الدرا�سة �أن ( )%4 .57من جمموع الطالب ح�صل على
تقدير �ضعيف يف االختبار ال�شفهي� ،أما يف االختبار الكتابي ،فقد ح�صل ما ن�سبته (.57
 )%5من جمموع �أفراد العينية على درجة �ضعيفة ،وتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني االختبار ال�شفهي والتحريري ،وذلك ل�صالح االختبار ال�شفهي ،كما تبني وجود فروق
وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص ،والتقدير العام ،ومقدار احلفظ ،وح�ضور حلقات الدر�س.
كما �أجرى حمرو�ش ( )1996درا�سة هدفت �إىل الوقوف على مدى �إملام طالب �شعبة
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية بجامعة الأزهر ب�أحكام التالوة والتجويد وحتديد العالقة
بني معرفة �أحكام التجويد وبني درجة تطبيقها ،وقد ا�ستخدم الباحث اختباراً حت�صيلي ًا
لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لأحكام التجويد ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى
حت�صيل الطلبة يف مهارات التالوة والتجويد ب�صورة عامة.
ويف درا�سة (الب�رش )1994 ،التي هدفت ملعرفة ما �إذا كان هناك م�شكلة لدى مدر�سي
العلوم ال�رشعية يف تالوة القر�آن الكرمي وجتويده من وجهة نظر املعلمني واملوجهني ،حيث
�أفادوا بوجود �ضعف يف م�ستوى التالوة لدى بع�ض مدر�سي العلوم ال�رشعية بدرجة كبرية،
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وقد عزا الباحث ذلك �إىل قلة الإعداد الأكادميي ،وعدم حر�ص املعلمني على تطوير �أنف�سهم
يف ذلك اجلانب ،من خالل االلتحاق بجماعات حتفيظ القر�آن الكرمي ،ومن خالل التعلم
الذاتي ،باال�ستماع �إىل �أ�رشطة امل�صاحف املرتلة.
و�أجرى (عبد احلميد )1994 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى تالميذ املعهد
الديني يف البحرين يف �أحكام التالوة والتجويد ،وحتديد مواطن ال�ضعف فيها �شفهي ًا
وحتريرياً ،وقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف الدرا�سة التي طبقت على عينة
قوامها  48طالباً ،وقد ا�ستخدم الباحث اختبارين �أحدهما �شفهي ،والآخر حتريري ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الن�سبة املئوية العامة لأداء التالميذ يف �أحكام التالوة كانت .39
 ،%7وهي ن�سبة ت�شري �إىل �ضعف م�ستوى التالميذ يف هذه الأحكام ،وكان م�ستوى �أداء الطلبة
متدني ًا يف خمتلف �أحكام التجويد ،و�أن ن�سبة �أداء التالميذ ب�صفة عامة كانت منخف�ضة
( ، )%9 .29وهذا يدل على �ضعف عام لدى الطالب.
كما �أجرى (جنادات )1989 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب �ضعف طالب
املرحلة املتو�سطة يف تالوة القر�آن الكرمي من وجهة نظر م�رشيف الرتبية الإ�سالمية ومعلمي
القر�آن الكرمي مبكة املكرمة ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وقد �أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن وجود �أ�سباب تتعلق مبعلم القر�آن الكرمي �أدت �إىل �ضعف التالميذ يف التالوة،
مثل عدم توفر العدد الكايف من املتخ�ص�صني يف القر�آن الكرمي ،وعدم انتباه املعلم ل�ضعف
التالميذ يف التالوة� ،إ�ضافة لتخلف طرق التدري�س ،و�إهمال ا�ستخدام الو�سائل التعليمية يف
التدري�س.

تعقيب على الدراسات السابقة:
ا�ستنادا ً ملا تقدم يرى الباحثون ما ي�أتي:
1 .1ا�ست�أثرت مهارات التالوة والتجويد باهتمام املربني يف املراحل التعليمية كافة،

وهذا ما يف�رس تعدد �أهداف الدرا�سات التي �شملت هذا املجال.
2 .2هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت �أ�سباب �ضعف الطلبة يف �إتقان مهارات
التالوة والتجويد ومنها درا�سات كل من (الدو�رسي ، )2008 ،و (�سيف ، )2006 ،و (جنادات،
 . )1989وقد كانت نتائجها متقاربة �إىل حد كبري من حيث ارتباطها بالطلبة واملعلمني
ب�شكل �أ�سا�سي.
3 .3بع�ض الدرا�سات ركز على تقومي م�ستويات �إتقان مهارات التالوة والتجويد لدى
الطلبة من �أجل معاجلة �أوجه الق�صور �أو نقاط ال�ضعف ،ومن هذه الدرا�سات ،درا�سة (الفقيه،
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 ، )2010ودرا�سة (اجلالد ، )2007 ،ودرا�سة (البناء ، )2004 ،ودرا�سة (الرا�شد)2002 ،
 ،ودرا�سة (املعجل ، )2001 ،ودرا�سة (ف�ضل اهلل و�سعد ، )2000 ،ودرا�سة (عبد احلميد،
. )1994
4 .4هناك جمموعة درا�سات تناولت �أثر برامج �أو ت�صورات مقرتحة يف عالج نقاط
�ضعف الطلبة يف �إتقان مهارات التالوة والتجويد ،ومنها درا�سة (املطرودي. )2011 ،
5 .5ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة يف �صياغة الأدب الرتبوي و�أ�سئلة �أداة
الدرا�سة.
6 .6تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة من حيث الهدف والبيئة التي نفذت
فيها الدرا�سة.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يعتمد على درا�سة الواقع كما
هو وو�صفه للظاهرة قيد الدرا�سة ،وذلك من خالل التعرف �إىل وجهات نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة حول املو�ضوع امل�ستهدف.

جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية الذين در�سوا
مقرري التالوة والتجويد ( )2+1خالل العام الدرا�سي 2013 /2012م ،والبالغ عددهم
( )499طالب ًا يف جميع فروع جامعة القد�س املفتوحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
�إ�ضافة لأع�ضاء هيئة التدري�س والبالغ عددهم ( )20ع�ضو هيئة تدري�س يف جميع فروع
اجلامعة.

عينة الدراسة:
1 .1تكونت عينة الدرا�سة من ( )253طالب ًا وطالبة ،اختريوا ع�شوائي ًا من فروع اجلامعة
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
2 .2تكونت عينة �أع�ضاء هيئة التدري�س من عينة ق�صدية قوامها ( )14ع�ضو هيئة
تدري�س ،ممن يدر�سون مقرري التالوة والتجويد ( )2+1يف فروع جامعة القد�س املفتوحة،
والبالغ عددهم ( )20ع�ضو هيئة تدري�س.
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أدوات الدراسة:
�صممت بالرجوع �إىل درا�سات كل من
ا�ستخدم الباحثون اال�ستبانة �أدا ًة للدرا�سة ،وقد ِّ
(اجلالد ، )2007 ،و (ال�سيف ، )2006 ،و (ف�ضل اهلل و�سعد ، )2000 ،و (عبد احلميد)1994 ،
 ،وقد ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على ( )34فقرة ،موزعة على ثالثة جماالت

رئي�سة هي:
1 .1الطالب.
2 .2ع�ضو هيئة التدري�س.
3 .3املقررات الدرا�سية.

وح ّددت اال�ستجابة على فقراتها وفق تدريج خما�سي (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال �أدري،
ُ
غري موافق ،غري موافق ب�شدة) .

صدق أداة الدراسة:
�1 .1صدق املحكمنيُ :عر�ضت �أداة الدرا�سة على ( )5حمكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة القد�س املفتوحة ،متخ�ص�صني
يف العلوم ال�رشعية ،وطلب منهم �إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول كل فقرة من فقرات �أداة
الدرا�سة من حيث املحتوى ،وال�صياغة ،وال�صلة باملجال الذي تندرج حتته ،وقد �أو�صى
املحكمون ب�شطب ( )4فقرات من اال�ستبانة ،وتعديل �صياغة ( )3فقرات �أخرى ،وبذلك
�أ�صبحت اال�ستبانة مكونة يف �صورتها النهائية من ( )31فقرة ،موزعة على جماالت الأداة
كما يف اجلدول ( )1الآتي:
الجدول ()1
توزيع فقرات االستبانة وفقاً لمجاالتها:

عدد الفقرات

املجال
 -1الطالب

12

 -2ع�ضو هيئة التدري�س

10

 -3املقررات الدرا�سية

9

طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية قوامها  40طالب ًا
2 .2ال�صدق الإح�صائيّ :
من خارج عينة الدرا�سة ،ومت وفق ًا ال�ستجاباتهم على فقراتها ح�ساب معامالت ارتباط
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ا�ستجابات امل�ستهدفني على كل فقرة مع الدرجة الكلية للأداة واملحور ،وتبني �أن جميع
الفقرات لها ارتباط قوي باملحور الذي تندرج حتته ،وقد تراوحت معامالت االرتباط ما
بني ( ، )0.55 -0.29وجميعها كانت دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.05 ≤ α

ثبات أداة الدراسة:
بعد تطبيق �أداة الدرا�سة على العينة اال�ستطالعية ،ا�ستخرج معامل ثباتها با�ستخدام
معامل كرونباخ �ألفا ،حيث بلغت قيمة معامل ثبات اال�ستبانة يف �صورتها الكلية (، )0.86
وكانت معامالت ثبات كل حمور من حماور الأداة وللأداة ككل كما هي مو�ضحة يف اجلدول
( )2الآتي.
الجدول ()2
معامل ثبات أداة الدراسة تبعاً لمجاالتها

عدد البنود

معامل الثبات

املجال
� -1أ�سباب متعلقة بالطالب

12

0.81

� -2أ�سباب متعلقة بع�ضو هيئة التدري�س

10

0.80

� -3أ�سباب متعلقة باملقررات الدرا�سية

09

0.77

31

0.86

 -4املجموع الكلي

وبالتايل ف�إن �أداة الدرا�سة تتمتع مبعامل ثبات مقبول لتحقيق هدف الدرا�سة.

املعاجلات اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا ُتبعت الإجراءات الإح�صائية الآتية:
للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة الأول والثالث ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة ،وللحكم على
درجة م�ستوى ال�سبب ،فقد �أعطيت املتو�سطات التدريج الآتي ( 2.33 – 1متدنية) -2.34( ،
 3.75متو�سطة) � ،أعلى من  3.67مرتفعة) .
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،اُ�ستخدم اختبار «ت»  ،T- testواختبار حتليل
التباين الأحادي  One Way ANOVAوذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية (. )SPSS
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اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:
◄◄الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول الذي ين�ص على« :ما �أ�سباب �ضعف طلبة
تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات
التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم» للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على حماور
�أداة الدرا�سة واجلدول ( )3الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()3

املحور

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

� -1أ�سباب تتعلق بالطالب

2.24

0.30

متدنية

� -2أ�سباب تتعلق بع�ضو هيئة التدري�س

2.96

0.22

متو�سطة

� -3أ�سباب تتعلق باملقرر الدرا�سي

2.55

0.27

متو�سطة

2.79

1.27

متو�سطة

 -4الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ظاهرية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
حماور �أداة الدرا�سة ،فقد كان �أعلى متو�سط للأ�سباب من وجهة نظر الطالب تلك املتعلقة
بع�ضو هيئة التدري�س� ،إذ بلغ املتو�سط (� ، )2.96أي بدرجة متو�سطة ،فيما كان املتو�سط
الأدنى للأ�سباب املتعلقة بالطالب ،حيث بلغ ( )2.24بدرجة متدنية ،وقد بلغ املتو�سط
احل�سابي ملحور املقرر الدرا�سي ( )2.55بدرجة متو�سطة.
وللمزيد من التفا�صيل مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات الطلبة على كل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة ،وهي مرتبة تنازلي ًا كما يف
اجلدول ( )4الآتي.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على أداة الدراسة

الرقم املحور

الفقرة

قلة توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب لإتقان مهارات التالوة والتجويد
هيئة
-18
التدري�س وبيان �أهميتها و�أثرها يف حياة الطالب.
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املتو�سط االنحراف
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3.25

1.29
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أ .د .محمد عبد الفتاح شاهني
أ .د .إسماعيل محمد شندي
د .علي صبري علوش

الفقرة

تعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع املقررين كغريهما من املقررات الأخرى
هيئة
-17
التدري�س دون مراعاة للمهارات التي ينبغي �أن يتعلمها الطالب.
�إجراءات تقومي الطلبة من قبل ع�ضو هيئة التدري�س يف مهارات املقررين
هيئة
-20
التدري�س تقلل من الرتكيز على املهارات التطبيقية.
عدم قدرة ع�ضو هيئة التدري�س على متابعة الطلبة ب�سبب كرثة عدد الطالب
هيئة
-19
التدري�س يف ال�شعبة الواحدة.
هيئة
افتقار طرق تدري�س املقررات �إىل الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية.
-13
التدري�س
قلة توظيف ع�ضو هيئة التدري�س لتقنيات تعليم حديثة وم�صادر متعددة
هيئة
-15
التدري�س متكن الطالب من الرجوع �إليها.
املقرر تطرح اخلربات اخلا�صة بالتالوة والتجويد داخل حمتوى املقررين بطريقة
-30
الدرا�سي تتنافى مع الرتتيب املنطقي وال�سيكولوجي.
�إلزام ع�ضو هيئة التدري�س مبحتوى املقررات دون �إف�ساح املجال للإبداع
هيئة
-14
التدري�س الذاتي يف تطوير حمتوى املقررات.
�ضعف اهتمام الطلبة مبهارات التالوة والتجويد لكونها مهارات غري
 -1الطالب
�أ�سا�سية من وجهة نظرهم.
ميل الطالب للح�صول على وظيفة ال تتطلب �إتقان مهارات التالوة والتجويد
 -4الطالب
م�ستقبالً.
عدد اختبارات التالوة والتجويد قليل ويتم الرتكيز على املعلومات النظرية
هيئة
-21
التدري�س البحتة �أكرث من املهارات التطبيقية.
املقرر نق�ص عدد الأمثلة املطروحة داخل املحتوى حول مهارات التالوة
-31
الدرا�سي والتجويد.
املقرر �ضعف ت�أكيد املحتوى على مهارات التالوة والتجويد يف وحدات املقررين
-29
الدرا�سي من خالل التكرار الهادف.
عدم متكن ع�ضو هيئة التدري�س من متابعة �أداء الطالب طوال الف�صل
هيئة
-16
التدري�س الدرا�سي ب�سبب الغياب املتكرر عن اللقاءات.
املقرر قلة اهتمام املحتوى يف املقررين ب�إجراءات التقومي الذاتي التي ت�ساعد
-28
الدرا�سي الطالب على التحقق من �إتقان مهارات التالوة والتجويد.
قلة اهتمام �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أحكام التالوة والتجويد يف امل�ساقات
هيئة
-22
التدري�س الأخرى عند اال�ستدالل بالن�صو�ص القر�آنية.
املقرر
تركيز حمتوى املقررات الدرا�سية على اجلوانب النظرية البحتة.
-23
الدرا�سي
30

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.19

1.28

3.14

1.14

3.06

1.29

3.05

1.16

3.01

3.01

3.00

1.36

2.93

1.27

2.85

1.41

2.80

1.38

2.77

1.32

2.76

1.27

2.72

1.09

2.71

1.40

2.63

1.13

2.59

1.33

2.48

1.17
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الرقم املحور

الفقرة

املقرر قلة عدد الأن�شطة داخل حمتوى املقررين والتي ت�ساعد الطالب على ت�أكيد
-27
الدرا�سي التعلم.
املقرر عدم الربط بني حمتوى املقررين وحمتويات املقررات الأخرى يف الرتبية
25
الدرا�سي الإ�سالمية.
توجه الطلبة نحو احل�صول على العالمة باعتبارها اجلانب الأهم يف درا�سة
 -5الطالب
املقرر ولي�س �إتقان املهارات التطبيقية.
املقرر
النق�ص يف م�صادر التعلم امل�ساندة للمقررين الدرا�سيني.
-26
الدرا�سي
عدم وجود دافعية لدى الطلبة يف االلتحاق بحلقات التالوة والتجويد يف
 -10الطالب
امل�ساجد.
عزوف الطلبة عن ح�ضور اللقاءات اخلا�صة مبقرر التالوة والتجويد لأنها
 -3الطالب
اختيارية.
املقرر
عدم كفاية اللقاءات الأكادميية املقررة للمقررين.
-24
الدرا�سي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.39

1.11

2.36

1.13

2.32

1.35

2.29

1.09

2.27

1.24

2.24

1.20

2.23

1.32

 -8الطالب

�ضعف قدرة الطالب على الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية.

2.20

0.98

هيئة
-12
التدري�س

غياب العمل التعاوين بني الطلبة يف جمال تعلم مهارات التالوة والتجويد.

2.16

1.02

 -11الطالب

�ضعف اهتمام الطلبة بالبحث عن م�صادر �إ�ضافية لتعلم مهارات التالوة
والتجويد.

2.15

1.04

 -7الطالب

�ضعف الطلبة �أ�سا�س ًا يف اللغة العربية.

2.04

1.29

2.02

1.20

1.96

0.96

1.88

0.95

 -9الطالب
 -2الطالب
 -6الطالب

عدم توفر خلفية كافية لدى الطلبة يف مهارات التالوة والتجويد قبل
التحاقهم باجلامعة.
�ضعف املمار�سة امل�ستمرة من قبل الطالب ملهارات التالوة والتجويد يف
مقررات الرتبية الإ�سالمية الأخرى.
عدم قدرة الطالب على ت�شخي�ص نقاط �ضعفه ذاتي ًا يف مهارات التالوة
والتجويد.

يتبني من اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
�1 .1أن تقديرات الطلبة لأ�سباب تدين م�ستويات حت�صيلهم يف مهارات التالوة والتجويد

تراوحت متو�سطاتها ما بني ( ، )3.25 -1.88وهي تنح�رص �ضمن الدرجتني املتدنية،
واملتو�سطة.
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أ .د .محمد عبد الفتاح شاهني
أ .د .إسماعيل محمد شندي
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2 .2كانت �أعلى متو�سطات اال�ستجابات للفقرات ذات الأرقام على التوايل (،17 ،18
 )13 ،19 ،20وجميعها جاءت بدرجة متو�سطة ،وهي تتعلق ب�أ�سباب مرتبطة بع�ضو هيئة
التدري�س ،ومنها قلة توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب لإتقان مهارات التالوة والتجويد،
وبيان �أهميتها ،و�أثرها يف احلياة ،وتعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع املقررين كغريهما من
املقررات الأخرى ،ودون مراعاة للمهارات التي ينبغي �أن يتعلمها الطلبة ،و�إجراءات تقومي
الطلبة من قبل ع�ضو هيئة التدري�س يف تقومي حت�صيلهم للمهارات التطبيقية للمقررين،
وعدم قدرة ع�ضو هيئة التدري�س على متابعة الطلبة ،ب�سبب كرثة الطلبة يف ال�شعبة الواحدة،
وتعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثني �إىل تغييب ع�ضو هيئة التدري�س لدوره كموجه
ومي�رس ومر�شد لعملية التعلم �إ�ضافة �إىل �أن كرثة عدد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة يحول دون
قدرته على تنفيذ جميع ا�ستحقاقات اللقاء ال�صفي ،كما �أن بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
قد يتعامل مع متطلبات مقرري التالوة والتجويد كباقي املقررات الأخرى دون مراعاة
خل�صو�صية هذين املقررين و�أهميتهما من الناحيتني ال�رشعية والأكادميية وبخا�صة �إذا
كان ي�رشف على مقررات �أخرى �ضمن التخ�ص�ص كما �أن بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س قد ال
يكون متمكن ًا من املهارات املطلوبة ،وبالتايل ينعك�س هذا على �أدائه وعلى طلبته على حد
�سواء ،وتتفق هذه النتائج جزئي ًا مع نتائج درا�سات كل من (الدو�رسي ، )2008 ،و (ال�شهري،
 ، )2007و (�سيف ، )2006 ،و (الرا�شد ، )2002 ،و (جنادات. )1989 ،
3 .3كانت �أدنى متو�سطات ال�ستجابات الطلبة على الفقرات ذات الأرقام،9 ،2 ،6( :
 ، )11 ،7وهي ترتبط ب�أ�سباب تتعلق بالطالب ،وقد حازت على درجة متدنية ،وهي تتعلق
بعدم قدرة الطالب على ت�شخي�ص نقاط �ضعفه ذاتي ًا يف مهارات التالوة والتجويد ،و�ضعف
املمار�سة امل�ستمرة من قبل الطالب ملهارات التالوة والتجويد يف مقررات الرتبية الإ�سالمية
الأخرى ،وعدم توافر خلفية كافية لدى الطلبة يف مهارات التالوة والتجويد قبل التحاقهم
باجلامعة ،و�ضعف الطلبة �أ�سا�س ًا يف اللغة العربية ،و�ضعف اهتمام الطلبة بالبحث عن
م�صادر �إ�ضافية لتعلم مهارات التالوة والتجويد ،ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن
الطلبة يعولون كثرياً على �أدوار ع�ضو هيئة التدري�س ،يف الوقت الذي مل يتح لهم ممار�سة
تلك الأدوار وفق ًا لت�صوراتهم اخلا�صة ،لأ�سباب تتعلق بالقوانني الأكادميية املتعلقة مبدة
اللقاء ،وبعدد الطلبة يف اللقاء� ،أو لإجراءات التقومي التي ميار�سونها ،كما �أن بع�ض ه�ؤالء
رمبا يكونون غري متمكنني من مهارات التالوة والتجويد ،وال يحملون �إجازة يف تدري�سها.

◄◄الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ين�ص« :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص
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تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات التالوة
والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم وفقاً ملتغريات اجلن�س واملعدل
الرتاكمي»؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين اختربت الفر�ضيات الآتية:
● ●الفر�ضية الأوىل« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم وفق ًا ملتغري اجلن�س».
والختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س ،والختبار
داللة الفروق بني متو�سطات اال�ستجابات ،واُ�ستخدم اختبار «ت»  ،T- Testواجلدول ()5
يبني ذلك.
الجدول ()5
نتائج اختبار «ت» لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة
على فقرات أداة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

اجلن�س

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة «ت« م�ستوى الداللة

ذكر

63

.448082

0.46985

�أنثى

190

2.5898

0.54078

251

1.431 -

0.154

يتبني من اجلدول ( )3ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة على فقرات �أداة الدرا�سة وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة «ت»-
( ، )1.431وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.05 ≤ αمما يعني قبول
الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل تقارب الطلبة يف خرباتهم املدر�سية ال�سابقة،
وخ�ضوعهم يف املرحلة اجلامعية للإجراءات التدري�سية ،واملحتوى التعليمي ،و�إجراءات
التقومي نف�سها ،وبالتايل تت�شكل لديهم وجهات نظر متقاربة.
● ●الفر�ضية الثانية «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 ≤ αيف �أ�سباب �ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف مهارات التالوة والتجويد من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم وفقا ملتغري املعدل
الرتاكمي».
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الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة ،وفق ًا ملتغري املعدل الرتاكمي،
واجلدول ( )6يبني ذلك:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة
على أداة الممارسات التأملية وفقاً لمتغير المعدل التراكمي

املتغري

العدد

امل�ستوى

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

 60فما دون

2.31

0.53

70 -61

2.54

0.50

80 -71

2.60

0.49

 81فاعلي

2.59

0.66

املعدل الرتاكمي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ظاهرية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات �أداتها ،ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،اُ�ستخدم اختبار حتليل الأحادي
 ،One Way Anovaواجلدول ( )7يو�ضح ذلك:
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة
على فقرات أداة الدراسة وفقاً لمتغير المعدل التراكمي

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سطات املربعات قيمة «ف« الداللة الإح�صائية

بني املجموعات

0.71

3

0.24

داخل املجموعات

68.81

249

0.28

252

252

املجموع

0.85

0.47

يتبني من اجلدول ( )7ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة على فقرات �أداة الدرا�سة ،وفق ًا ملتغري املعدل الرتاكمي ،حيث بلغت قيمة
«ف» ( ، )0.85وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.05 ≤ αمما يعني قبول
الفر�ضية ال�صفرية الثانية.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة جميع ًا يخ�ضعون لإجراءات موحدة ،بغ�ض
النظر عن معدالتهم الرتاكمية ،كما �أن فر�ص تفاعل الطلبة تولد لديهم وجهات نظر متقاربة
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�إ�ضافة �إىل �أن �أ�ساليب التعامل مع متطلبات و�أن�شطة املقررين متقاربة بحكم فل�سفة اجلامعة
التي تتبنى نظام التعلم عن بعد بحيث يتحمل املتعلم م�س�ؤولية تعلمه.

◄◄الإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث الذي ين�ص« :ما �أ�سباب �ضعف طلبة
تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة يف مهارات
التالوة والتجويد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س»؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على حماور �أداة الدرا�سة ،واجلدول ( )8الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس على محاور أداة الدراسة

املحور

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

�أ�سباب تتعلق بالطالب

4.27

0.91

مرتفعة

�أ�سباب تتعلق بع�ضو هيئة التدري�س

3.19

0.75

متو�سطة

�أ�سباب تتعلق باملقرر الدرا�سي

3.54

0.83

متو�سطة

3.72

0.62

متو�سطة

 -4الكلي

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات كل
حمورمنحماورالدرا�سة،تراوحتمابني(.)4.27-3.19وهيترتاوحبنيالدرجاتاملتو�سطة،
واملرتفعة.بينما كان �أعلى متو�سط للأ�سباب املتعلقة بالطالب ،وقد بلغ املتو�سط احل�سابي
( )4.27بدرجة عالية ،بينما بلغ املتو�سط العام ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على
جميع فقرات حماور �أداة الدرا�سة ككل ( )3.72وهي تعرب عن درجة متو�سطة وللمزيد من
التفا�صيل مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أع�ضاء
هيئة التدري�س على فقرات �أداة الدرا�سة واجلدول ( )9الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس على فقرات أداة الدراسة

الرقم

املحور

 -2الطالب

الفقرة
�ضعف املمار�سة امل�ستمرة من قبل الطالب ملهارات التالوة والتجويد يف
مقررات الرتبية الإ�سالمية الأخرى.
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.27

0.59
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الرقم

املحور

 -3الطالب
 -1الطالب
 -18هيئة التدري�س
 -17هيئة التدري�س
 -20هيئة التدري�س
 -19هيئة التدري�س
 -13هيئة التدري�س

أ .د .محمد عبد الفتاح شاهني
أ .د .إسماعيل محمد شندي
د .علي صبري علوش

الفقرة
عزوف الطلبة عن ح�ضور اللقاءات اخلا�صة مبقرر التالوة والتجويد لأنها
اختيارية.
ميل الطالب للح�صول على وظيفة ال تتطلب �إتقان مهارات التالوة والتجويد
م�ستقبالً.
قلة توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب لإتقان مهارات التالوة والتجويد
وبيان �أهميتها و�أثرها يف حياة الطالب.
تعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع املقررين كغريهما من املقررات الأخرى
دون مراعاة للمهارات التي ينبغي �أن يتعلمها الطالب.
�إجراءات تقومي الطلبة من قبل ع�ضو هيئة التدري�س يف مهارات املقررين
تقلل من الرتكيز على املهارات التطبيقية.
عدم قدرة ع�ضو هيئة التدري�س على متابعة الطلبة ب�سبب كرثة عدد الطالب
يف ال�شعبة الواحدة.
افتقار طرق تدري�س املقررات �إىل الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.20

1.21

4.00

1.13

3.25
3.19

1.28

3.14

1.14

3.06

1.29

3.05

1.16

قلة توظيف ع�ضو هيئة التدري�س لتقنيات تعليم حديثة وم�صادر متعددة
 -15هيئة التدري�س
متكن الطالب من الرجوع �إليها.
تطرح اخلربات اخلا�صة بالتالوة والتجويد داخل حمتوى املقررين بطريقة
3.00
 -30املقرر الدرا�سي
تتنافى مع الرتتيب املنطقي وال�سيكولوجي.
�إلزام ع�ضو هيئة التدري�س مبحتوى املقررات دون �إف�ساح املجال للإبداع
2.93
 -14هيئة التدري�س
الذاتي يف تطوير حمتوى املقررات.
ميل الطالب للح�صول على وظيفة ال تتطلب �إتقان مهارات التالوة والتجويد
2.80
 -4الطالب
م�ستقبالً.
قلة اهتمام �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أحكام التالوة والتجويد يف امل�ساقات
2.2.59
 -22هيئة التدري�س
الأخرى عند اال�ستدالل بالن�صو�ص القر�آنية.
عدد اختبارات التالوة والتجويد قليل ويتم الرتكيز على املعلومات النظرية
2.77
 -21هيئة التدري�س
البحتة �أكرث من املهارات التطبيقية.
نق�ص عدد الأمثلة املطروحة داخل املحتوى حول مهارات التالوة
2.76
 -31املقرر الدرا�سي
والتجويد.
�ضعف ت�أكيد املحتوى على مهارات التالوة والتجويد يف وحدات املقررين
2.72
 -29املقرر الدرا�سي
من خالل التكرار الهادف.
عدم متكن ع�ضو هيئة التدري�س من متابعة �أداء الطالب طوال الف�صل
2.71
 -16هيئة التدري�س
الدرا�سي ب�سبب الغياب املتكرر عن اللقاءات.
3.01
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1.29

3.01
1.36
1.27
1.38
1.33
1.32
1.27
1.09
1.40
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الرقم

املحور

الفقرة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

قلة اهتمام املحتوى يف املقررين ب�إجراءات التقومي الذاتي التي ت�ساعد
 -28املقرر الدرا�سي
الطالب على التحقق من �إتقان مهارات التالوة والتجويد.

2.63

1.13

 -23املقرر الدرا�سي تركيز حمتوى املقررات الدرا�سية على اجلوانب النظرية البحتة.

2.48

1.17

2.39

1.11

2.36

1.13

2.32

1.35

2.29

1.09

2.27

1.24

2.23

1.32

 -8الطالب

�ضعف قدرة الطالب على الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية.

2.20

0.98

 -12الطالب

غياب العمل التعاوين بني الطلبة يف جمال تعلم مهارات التالوة والتجويد.

2.16

1.02

 -11الطالب

�ضعف اهتمام الطلبة بالبحث عن م�صادر �إ�ضافية لتعلم مهارات التالوة
والتجويد.

2.15

1.04

 -7الطالب

�ضعف الطلبة �أ�سا�س ًا يف اللغة العربية.

2.04

1.29

2.02

1.20

1.88

0.95

قلة عدد الأن�شطة داخل حمتوى املقررين والتي ت�ساعد الطالب على ت�أكيد
 -27املقرر الدرا�سي
التعلم.
عدم الربط بني حمتوى املقررين وحمتويات املقررات الأخرى يف الرتبية
 -25املقرر الدرا�سي
الإ�سالمية.
توجه الطلبة نحو احل�صول على العالمة باعتبارها اجلانب الأهم يف درا�سة
 -5الطالب
املقرر ولي�س �إتقان املهارات التطبيقية.
 -26املقرر الدرا�سي النق�ص يف م�صادر التعلم امل�ساندة للمقررين الدرا�سيني.
 -10الطالب

عدم وجود دافعية لدى الطلبة يف االلتحاق بحلقات التالوة والتجويد يف
امل�ساجد.

 -24املقرر الدرا�سي عدم كفاية اللقاءات الأكادميية املقررة للمقررين.

 -9الطالب
 -6الطالب

عدم توفر خلفية كافية لدى الطلبة يف مهارات التالوة والتجويد قبل
التحاقهم باجلامعة.
عدم قدرة الطالب على ت�شخي�ص نقاط �ضعفه ذاتي ًا يف مهارات التالوة
والتجويد.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
1 .1يتبني �أن �أعلى متو�سطات ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س كانت على الفقرات

ذات الأرقام ( )20 ،17 ،18 ،1 ،3 ،2وكانت متو�سطات ا�ستجاباتهم على التوايل (،4.27
 )3.14 ،3.19 ،3.25 ،4.00 ،4.20وهي تتعلق ب�أ�سباب مرتبطة بالطالب ،وع�ضو هيئة
التدري�س وهي �ضعف املمار�سة امل�ستمرة من قبل الطالب ملهارات التالوة والتجويد يف
مقررات الرتبية الإ�سالمية الأخرى ،وعزوف الطلبة عن ح�ضور اللقاءات اخلا�صة مبقرر
التالوة والتجويد ،لأنها اختيارية ،وميل الطالب للح�صول على وظيفة ال تتطلب �إتقان
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أ .د .محمد عبد الفتاح شاهني
أ .د .إسماعيل محمد شندي
د .علي صبري علوش

مهارات التالوة والتجويد م�ستقبالً ،وقلة توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب لإتقان
مهارات التالوة والتجويد ،وبيان �أهميتها و�أثرها يف حياة الطالب ،وتعامل �أع�ضاء هيئة
التدري�س مع املقررين كغريهما من املقررات الأخرى ،دون مراعاة للمهارات التي ينبغي
�أن يتعلمها الطالب� ،إ�ضافة �إىل �أن �إجراءات تقومي الطلبة من قبل ع�ضو هيئة التدري�س يف
مهارات املقررين تقلل من الرتكيز على املهارات التطبيقية.
ويرى الباحثون �أن هذه الأ�سباب قد تكون معقولة ،من حيث �إن الأ�سباب تطال الطالب،
وع�ضو هيئة التدري�س ،وتتفق هذه النتائج جزئي ًا مع وجهات نظر الطلبة ،ونتائج درا�سات
كل من (الدو�رسي ، )2008 ،و (ال�شهري ، )2007 ،و (�سيف ، )2006 ،و (الرا�شد، )2002 ،
و (جنادات ، )1989 ،وهي تعزى رمبا لعوامل واقعية ،حت�س�سها �أع�ضاء هيئة التدري�س من
خالل تفاعلهم ومناق�شاتهم مع طالبهم ،ور�صدهم للح�ضور والغياب ،و�إجراءات التقومي،
ومن هذه العوامل �ضعف املمار�سة امل�ستمرة ملهارات التالوة والتجويد من قبل الطلبة،
واعتقاد الطلبة ب�أن هذه املهارات غري مهمة م�ستقبالً� ،إ�ضافة �إىل عزوف الطالب عن ح�ضور
اللقاءات ،لكون احل�ضور اختياريا ،كذلك ف�إن العوامل املرتبطة بع�ضو هيئة التدري�س ت�شري
�إىل ق�صور يف التعامل مع املقررين ،بحيث مل تراع خ�صو�صية هذين املقررين ،لذلك يتم
التعامل معهما بنف�س طرق التعامل مع املقررات الأخرى ،والتي تفتقر يف غالبيتها �إىل
اجلوانب التطبيقية ،لذلك ف�إن هذا الأمر يعد من الأ�سباب املهمة ،لأن مقررات التالوة
والتجويد بحاجة �إىل التعامل معها مع مراعاة اخل�صو�صية والأهمية ،ومتطلبات الإجراءات
التطبيقية ،وا�ستمرار عملية املتابعة والتقومي لهذين املقررين ،كما �أن �أ�ساليب تقومي
مهارات الطلبة تخ�ضع لإجراءات رمبا تت�سم بال�ضعف ،وعدم الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على
املهارات التطبيقية ،وتعطي حجم ًا �أكرب للمعلومات النظرية.
2 .2كانت �أدنى املتو�سطات ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات �أداة الدرا�سة
للفقرات ذات الأرقام ( ، )6 ،9 ،7 ،11 ،12 ،8وكانت متو�سطات اال�ستجابات على التوايل
( ، )1.88 ،2.02 ،2.04 ،2.15 ،2.16 ،2.20وهي تتعلق ب�أ�سباب ترتبط جميعها بالطالب.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يرون �أنها �ضعيفة الت�أثري يف
م�ستويات حت�صيل الطلبة ،وت�شمل �ضعف قدرة الطالب على الربط بني اجلوانب النظرية
والتطبيقية ،وغياب العمل التعاوين بني الطلبة يف جمال تعلم مهارات التالوة والتجويد،
و�ضعف اهتمام الطلبة بالبحث عن م�صادر �إ�ضافية لتعلم مهارات التالوة والتجويد،
و�ضعف الطلبة �أ�سا�س ًا يف اللغة العربية ،وعدم توافر خلفية كافية لدى الطلبة يف مهارات
التالوة والتجويد قبل التحاقهم باجلامعة ،وعدم قدرة الطالب على ت�شخي�ص نقاط �ضعفه
ذاتي ًا يف مهارات التالوة والتجويد.لذلك ف�إن هذه الأ�سباب لي�ست قوية �إذا ُح ّ�سن واقع تدري�س
املقررات بطريقة وظيفية ،وتوافرت الو�سائل وامل�صادر املطلوبة.
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◄◄الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع :الذي ين�ص« :ما الربنامج املقرتح لعالج
�ضعف طلبة تخ�ص�ص تعليم الرتبية الإ�سالمية يف جامعة القد�س املفتوحة
يف مهارات التالوة والتجويد»؟
للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الرابع مت اال�ستناد �إىل نتائج الدرا�سة يف حتديد عنا�رص
الربنامج املقرتح و�إجراءات تطبيقه ،وفيما ي�أتي عر�ض لعنا�رص الربنامج:
● ●�أوالً -مفهوم الربنامج :خطة معدة تت�شكل من جمموعة �إجراءات وو�سائل ،ينبغي
تطبيقها يف تدري�س مقرري التالوة والتجويد ( ، )2 +1وتقومي حت�صيل الطلبة فيها نظري ًا
وعملياً ،بهدف معاجلة نقاط ال�ضعف يف مهارات التالوة والتجويد ،التي ينبغي على املعلم
الطالب �إتقانها.
● ●ثانياً� -أهداف الربنامج :يهدف الربنامج �إىل حتقيق الأهداف الأ�سا�سية الآتية:
1 .1تدريب الطالب على ممار�سة �أحكام التالوة والتجويد يف جميع مقررات تخ�ص�ص
تعليم الرتبية الإ�سالمية ذات ال�صلة.
�2 .2صون �أل�سنة الطالب يف �أثناء قراءة القر�آن عن الوقوع يف اللحن.
3 .3تعزيز مهارات التالوة والتجويد لدى الطالب املعلمني يف جامعة القد�س املفتوحة،
ليتمكنوا من تدري�س هذه املهارات بفاعلية يف املرحلة الأ�سا�سية م�ستقبالً.
●

الآتية:

●ثالثاً -معايري الربنامج املقرتح :ينبغي �أن يراعى يف الربنامج املقرتح املعايري

�1 .1رضورة ا�شتمال الربنامج على ال�شقني النظري والعملي للمتدربني املذكورين.
2 .2توفري م�صادر متعددة يف جمال تعزيز مهارات التالوة والتجويد ،مبا يتيح لهم
فر�ص ًا �أو�سع لإتقان املهارات املطلوبة.
3 .3ارتباط الربنامج املقرتح ب�أهداف مقرري التالوة والتجويد (. )2+1
�4 .4أن يكون الربنامج املقرتح قاب ًال للتطبيق يف جامعة القد�س املفتوحة.

● ●رابعاً -حمتوى الربنامج املقرتح:
 حمور الطالب:
1 .1يتم ت�سجيل الطالب للمقررات بعد ال�سنة الأوىل ،بحيث يدر�سها وميتحن يف كل عام،

وتر�صد عالمته يف الف�صل النهائي ،بحيث يراعى املتابعة ،وتوفري و�سائط التعلم الذاتي.
39

أسباب ضعف طلبة تخصص تعليم التربية اإلسالمية في جامعة
القدس املفتوحة في مهارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج لعالجها

أ .د .محمد عبد الفتاح شاهني
أ .د .إسماعيل محمد شندي
د .علي صبري علوش

2 .2يكون ح�ضور اللقاءات �إجبارياً ،وير�صد ح�ضور وغياب الطالب عن اللقاءات،
و�ضمن حد م�سموح للغياب ال يتجاوز  %20من جمموع اللقاءات.
3 .3يتوزع الطلبة على ال�شعب بواقع  25طالب ًا لل�شعبة الواحدة.

 حمور املقررات الدرا�سية:
طور املقررات الدرا�سية (التالوة والتجويد  ، )2 +1وذلك ب�إعادة ترتيب املحتوى
ُ 1 .1ت َّ

التعليمي ،وفق ًا لتدرج املهارات ،ابتداء من خمارج احلروف و�صفاتها ،ثم �أحكام النون
ال�ساكنة ،ومن ثم �أحكام امليم ال�ساكنة�...إلخ.
2 .2ير َّتب املحتوى التعليمي ب�شكل مت�سل�سل ،بحيث تكون كل مهارة مبنية على ما
�سبقها من مهارات ،ويف�ضل �أن ي�شارك يف تطوير املقررات جلنة مكونة من (املتقنني
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والرتبية والتعليم ،ودور القر�آن) .

 حمور اللقاءات ال�صفية:
ُ 1 .1تزاد مدة اللقاء ال�صفي لي�صبح �ساعة ون�صف �أ�سبوعياً.
2 .2الرتكيز يف اللقاءات على اجلانبني النظري والعملي ب�شكل متزامن ومرتابط.
 حمور �أع�ضاء هيئة التدري�س:
اختيار �أع�ضاء هيئة تدري�س املقررين من املتقنني ،بغ�ض النظر عن م�ؤهالتهم العلمية.

 الو�سائط التعليمية التعلمية:
1 .1تنظيم غرفة �صفية جمهزة بالأدوات والو�سائل (جهاز كمبيوتر. )LCD ،
2 .2توفري ن�سخة من امل�صحف الإلكرتوين الناطق للطالب واملدر�س (جتويد م�صور

للدكتور �أمين �سويد) .

3 .3توفري م�صاحف ملونة للطالب ،ال�ستخدامها يف القراءة.
�4 .4إعالم الطالب مبواقع وم�صادر �إ�ضافية عرب �شبكة الإنرتنت ،بحيث تكون موثوقة
ومعتمدة.


حمور تقومي حت�صيل الطالب :ينبغي يف هذا املحور مراعاة ما ي�أتي:

1 .1اال�ستغناء عن التعيينات ،لأنها ال تقدم وال ت�ؤخر يف التحقق من �إتقان املهارات
املطلوبة.
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2 .2تق�سيم العالمات بني ال�شقني النظري والعملي ،بحيث ير�صد للنظري  ،%30وللعملي
.%70
�3 .3أن يتم رفع �سقف معايري الأداء يف االختبارات ،مبا يتنا�سب مع م�ستوى وطبيعة
املهارات املطلوبة.
�4 .4إجراء تقومي تكويني للطلبة يف اللقاءات �أو ًال ب�أول ،ومن ثم تقومي ختامي يف
املقررين.

● ●خام�ساً -حتكيم الربنامج:
ُعر�ض الربنامج على �ستة �أع�ضاء هيئة تدري�س ممن در�سوا مقررات التالوة والتجويد
يف جامعة القد�س املفتوحة وجامعة اخلليل ولديهم �إجازات يف هذا املجال ،حيث �أبدى
العديد منهم مالحظات ومقرتحات مت تبويبها و�إدراجها �ضمن عنا�رص الربنامج.

التوصيات:
ا�ستنادا ً �إىل نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثون مبا ي�أتي:
1 .1الرتكيز على مهارات التالوة والتجويد يف كال النوعني من االختبارات النظرية

والتطبيقية وتوحيد معايريها يف فروع اجلامعة كافة.
2 .2و�ضع دليل �إر�شادي متكامل جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�رشفون على
مقرري التالوة والتجويد (. )2 +1
�3 .3إدراج مهارات التالوة والتجويد يف مقررات التخ�ص�ص جميعها حيثما كان ذلك
�رضورياً.
4 .4اعتماد �أع�ضاء هيئة تدري�س من ذوي الكفاءة والإتقان لتدري�س تلك املهارات.
 5 .5و�ضع خطة لتطبيق نظام التقومي التكويني امل�ستمر لكل وحدة من وحدات املقررين
و�أن ترفع عالمة النجاح لدرجة �إتقان تتجاوز  %80من املقررين يف كال االمتحانني النظري
والعملي.
�6 .6إلغاء التعيينات الورقية وا�ستبدالها بتعيينات �شفهية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
● ●القر�آن الكرمي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

1الب�رش ،جمد ، )1994( ،واقع التقومي يف تدري�س العلوم ال�رشعية يف املرحلة املتو�سطة
بنني من وجهة نظر املعلمني واملوجهني الرتبويني مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،ق�سم املناهج وطرق التدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
2البناء ،خالد ، )2004( ،تقومي �أداء طلبة املرحلة الثانوية يف تالوة القر�آن الكرمي يف
�ضوء �أحكام التجويد ،جملة اجلامعة الإ�سالمية� ،سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية ،املجلد
( )15العدد ( ، )1غزة ,فل�سطني.
3جامعة القد�س املفتوحة ، )2012( ،دليل اجلامعة.
4اجلالد ،ماجد زكي ، )2007( ،درجة ممار�سة مدر�سي الدرا�سات الإ�سالمية ملهارات
تدري�س التالوة والتجويد يف �شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية ،جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،جملد  ،8ع  ،2الفجرية.
5حل�س ،داود بن دروي�ش ، )2010( ،حما�رضات يف طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية،
الطبعة الثالثة� ،شبكة الإنرتنتwww. softwarelabs. com ،
6حمرو�ش ،عبد املجيد �سليمان� ، )1996( ،أحكام التجويد بني املعرفة والأداء لدى طالب
�شعبة الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية بجامعة الأزهر ،جملة درا�سات يف املناهج
وطرق التدري�س ،اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س ،ع � ،36ص.164 -137
7الدو�رسي ،علي طارد� ، )2008( ،أ�سباب �ضعف الطالب يف �إتقان �أحكام جتويد القر�آن
الكرمي ومقرتحات عالجه من وجهة نظر معلمي العلوم ال�رشعية وم�رشفيها والطالب
يف املرحلة الثانوية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم املناهج وطرق التدري�س ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
8الرا�شد� ،شامخ جزاع ، )2002( ،م�ستوى التالوة لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبدار�س
حتفيظ القر�آن ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
9الزيني ،حممد ال�سيد ، )2011( ،فاعلية ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على الرتميز اللوين
وا�ستخدام التعلم الإلكرتوين الناطق يف تنمية مهارات التالوة لدى تالميذ املرحلة
الإعدادية ،جملة العلوم الرتبوية جملد  ،19ع (� ، )4ص .167 -127
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1010ال�سمهر� ،أحمد ، )2011( ،منوذج مقرتح لتحديد مهارات التالوة والتجويد وتوزيعها
على مراحل التعليم العلمي واملهني يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،جملة جامعة
دم�شق ،املجلد � ،27ص.624 -597
1111ال�سيد ،عاطف ، )2013( ،الرتبية الإ�سالمية �أ�صولها ومنهجها ومعلمها ،كتاب من�شور
على �شبكة الإنرتنتhttp:// www. shamela. ws ،
1212ال�سيف ،عبد احلميد بن �سيف )2006( ،العوامل امل�ؤثرة يف �ضعف تالوة القر�آن الكرمي
لطالب ق�سم الثقافة الإ�سالمية بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ،درا�سات يف املناهج
وطرق التدري�س ،ع� ،117ص.62 -44
1313ال�صقري� ،إبراهيم بن �سليمان ، )2007( ،مدى متكن معلمي الرتبية الإ�سالمية
ومعلماتها باحللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظة م�سقط من تالوة القر�آن
الكرمي وجتويده ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س،
م�سقط.
1414ال�شهري ،مبارك بن فايز� ، )2007( ،أ�سباب �ضعف طالب كلية املعلمني ببي�شة يف
حفظ وتالوة القر�آن الكرمي ،و�سبل عالجها ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية,
جامعة �أم القرى ,مكة املكرمة.
1515عامر� ،أحمد ، )2008( ،مقدمة يف علم التجويد ،1كتاب من�شور على �شبكة الإنرتنت
http:// www. ketaballa. net. tajweed/ tajweed1. htm

1616عبا�س ،ف�ضل ،وخليل ،عمر ، )2012( ،تالوة و جتويد  ،1جامعة القد�س املفتوحة،
فل�سطني.
1717عبا�س ،ف�ضل ،وخليل ،عمر ، )2012( ،تالوة و جتويد  ،2جامعة القد�س املفتوحة،
فل�سطني.
1818عبد احلميد� ،أماين حلمي ، )1994( ،مقاالن بربنامج مقرتح يف �أحكام التجويد للطالب
املعلمني يف حت�صيلهم و تالوتهم ،درا�سات يف املناهج و طرق التدري�س ،ع (� )59ص33
 .681919الغامدي ،عادل بن م�شعل بن عزيز (� ، )2010أهمية اجلودة ال�شاملة ملعلمي الرتبية
الإ�سالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املخت�صني ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
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2020ف�ضل اهلل ،حممد رجب ،و�سعد ،عبد احلميد زهري ، )2000( ،ت�شخي�ص �ضعف الطالب
املعلمني ،تخ�ص�ص اللغة العربية يف تالوة القر�آن الكرمي وعالجه ،جملة العلوم الرتبوية،
.3
2121الفقيه ،عبد الرحمن فائد عبد الرحمن ، )2010( ،تقومي �أداء طلبة جامعة العلوم
والتكنولوجيا يف تالوة القر�آن الكرمي يف �ضوء �أحكام التجويد الأ�سا�سية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �صنعاء ،اليمن.
2222قا�سم ،عبد ال�سالم ، )2000( ،الكفايات التخ�ص�صية الالزمة ملعلم الرتبية الإ�سالمية
وم�ستوى ممار�ستها الثانوية ب�أمانة العا�صمة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية
الرتبية ،جامعة �صنعاء ،اليمن.
�2323أبو لنب ،وجيه املر�سي� ، )2011( ،إعداد معلم الرتبية الإ�سالمية� ،شبكة الإنرتنت،

http:// kenanoline. com/ users/ wageehelmorssi/ posts319077

2424املطرودي ،خالد بن �إبراهيم� ، )2011( ،أثر خطوات تدري�س مقرتحة يف �إتقان مهارات
التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف مدار�س التعليم
العام مبدينة الريا�ض ،الثقافة والتنمية ،ال�سنة ( ، )11ع (� ، )40ص .68 -2
2525املعجل ،طالل بن حممد ، )2002( ،تقومي م�ستوى طالب الدرا�سات الإ�سالمية يف
تالوة القر�آن الكرمي يف بع�ض كليات دول جمل�س التعاون اخلليجي وعالقة ذلك ببع�ض
املتغريات ،درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،ع� ،70ص .62 -44
�2626أبو ملوح ،حممد يو�سف ، )2008( ،تدري�س الرتبية الإ�سالمية.

http:// www. sef. ps/ forum/ multka29049

2727جنادات� ،أحمد حممد1410( ،هـ) � ،أ�سباب �ضعف طالب املرحلة املتو�سطة يف تالوة القر�آن
الكرمي من وجهة نظر م�رشيف الرتبية الإ�سالمية ومعلمي القر�آن الكرمي مبكة املكرمة،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم املناهج وطرق التدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى،
مكة املكرمة.
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