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ملخص البحث :
ــیم مــادة تــالوة القــرآن الكــریم فــي المرحلــة بحــث الحــالي إلــى تحدیــد صــعوباتف الیهــد تعل

تكـون مجتمـع البحـث مـن االبتدائیة من وجهـة نظـر معلمـي المـادة ومعلماتهـا فـي مدینـة الموصـل.

) معلــم ٣٠) مدرســة ابتدائیــة فــي مدینــة الموصــل ، وتــم اختیــار عینــة عشــوائیة تكونــت مــن (٣٢٨(

) معلمــــة مــــن المســــتمرین بالخدمــــة للعــــام ٢٣) معلمــــین و(٧وبواقــــع (ومعلمــــة مــــن هــــذه المــــدارس

) فقــرة ٢٨). ولتحقیــق هــدف البحــث أعــد الباحــث اســتبانة تكونــت مــن (٢٠٠٧/ ٢٠٠٦الدراســي (

اعتمــــد الباحــــث االســــتبانة االســــتطالعیة واألدبیــــات ذات العالقــــة مجــــاالت خمســــة.موزعــــة علــــى

وط اإلعـداد مـن حیـث الصـالحیة والصـدق والثبـات.بموضوع البحث في إعـداد األداة مسـتوفیًا شـر 

واستخدم الباحث وسائل إحصائیة لتحلیل البیانات منهـا معامـل ارتبـاط (بیرسـون) والوسـط المـرجح 

وتوصل الباحث لنتائج عدة في مجال الصعوبات من أبرزها:والوزن المئوي.

مة البیئة التعلیمیة لتحقیق أهداف تالوة القرآن الكریمءعدم مال.

اعتماد التالمیذ الكامل على معلم / معلمة مادة التربیة اإلسالمیة.

والتطبیق.أمثلة تساعد التالمیذ على الفهممن خلّو الكتاب المنهجي

علمین / المعلمات باالتجاهات الحدیثة في تعلیم مادة تالوة القرآن الكریممعدم إلمام ال.

مجموعــــة مــــن االســــتنتاجات وقــــد قــــدم الباحــــث فــــي ضــــوء مــــا حصــــل علیــــه مــــن نتــــائج

والتوصیات والمقترحات.
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Abstract:
The current research aims to define the difficulties of teaching

inclination of holly Koran at primary stage from the view of teachers of

the subject in Mosul.

The society was (328) primary schools in city of Mosul. Random

sample of (30) teachers (Males and Females) were chosen from these

school falling in to (7) male teachers and (23) female in – service teachers

in the academic year 2006-2007. to achieve the goal, the researcher made

a preview of (28) items divided on 5 aspects.

The researcher used pilot review and the related literatures in

preparing the tool. Completing conditions of preparation regarding

reliability, Validity and stability.

The researcher used statistical tools to analyses the data, these tools

were. Pearson conjunction factor, probable mean and percentage weight .

the researcher concluded :

 Lack of suitability of educational environment to achieve the gools of

inclination of holly Koran.

 Full dependence of students on the teacher of substance.

 Absence of examples helping the students to understand and apply

from the syllabus book.

 Ignorance of teachers with modern trends in teaching inclination of

holly Koran

Given the above mentioned results, the researcher gave a number

of recommendation, suggestion and conclusion.



…صعوبات تعلیم مادة تالوة القرآن الكریم في المرحلة االبتدائیة

٢٢٧

أھـمیة البحث:
مع تعاقب العصور وتوالي األزمـان تترسـخ فـي كـل مجتمـع ثوابـت ومعتقـدات ومثـل وقـیم، 

تكون منارًا ألفراده في خوض غمار الحیاة.

وٕان كــل مجتمــع لیحــرص علــى أن یلقــن موالیــده وأجیالــه الجدیــدة معتقداتــه ومثلــه وعاداتــه 

جهـــون الحیـــاة وكیـــف یبقـــون وكیـــف وطرائقـــه فـــي الحیـــاة؛ فهـــو یحـــرص علـــى أن یعلمهـــم كیـــف یوا

یعیشون.

أن خیــر ســاٍع علــى هــذا التلقــین هــي التربیــة، إذ تتجلــى هــذه الحقیقــة إذا راجعنــا والحقیقــة

تــاریخ األمــم واستعرضــنا انتقــال العقائــد والثوابــت والقــیم والمثــل مــن جیــل إلــى جیــل ســنرى حتمــًا أن 

األجیــال والیهــا یرجــع الفضــل فــي ذلــك للتربیــة الیــد الطــولى فــي تثبیــت تلــك المســلمات فــي نفــوس

التربیة بالمعنى المثالي كما یصفها عاقل: هي حفاظ على المثل العلیا للمجتمع.ولعلوالمنَّة. 

)٣٣، ص:١٩٨٣(عاقل، 

وفي مجتمع كمجتمعنا الذي یطغى علیه الطابع اإلسالمي اعتقادًا وٕایمانًا تعد المثل العلیا 

إلــى إرشــاد اإلنسـان إلــى جـادَّة الصــواب بتخلیتـه عــن النقــائص غایـات إســالمیة تهـدف فــي مجملهـا 

ـــه والتـــي تنســـجم مـــع  ـــه الخاصـــة ب ـــذكر أن لكـــل مجتمـــع تربیت ـــه بالمكـــارم. ومـــن الجـــدیر بال وتحلیت

معتقدات أبنائه.

لذا فأن خیر وسیلة لبلوغ هذا المأرب السامي هي التربیة اإلسـالمیة التـي تعنـي "الوصـول 

سبي" علـى هـدي المـنهج اإللــهي الـذي یعنـى بجوانـب الشخصـیة اإلنسـانیة باإلنسان إلى الكمال الن

جمیعها: العقلیة، والروحیة، والنفسیة، والعاطفیة، والجسدیة.

)٣، ص:١٩٩٢موسى وآخرون، (

إن مـنهج التربیــة اإلسـالمیة یهــدف إلـى تربیــة اإلنسـان الصــالح القـادر علــى بنـاء المجتمــع 

یم الحقــائق والســنن الثابتــة، والمعــارف والمفهومــات والمهــارات اإلســالمي المتكامــل، عــن طریــق تعلــ

)٨٧، ص: ١٩٨٧مدكور، (المتغیرة وفق منهج اهللا وشریعته.

وبالنتیجـــــة فـــــإن الشـــــریعة اإلســـــالمیة هـــــي المنبـــــع الـــــذي تســـــتقي منـــــه التربیـــــة اإلســـــالمیة 

رآن الكـریم المنهـل مضامینها وتغذي بما تّدره من أحكام ضوابط النشء، تلك الشریعة التي یعـد القـ

األول لها والذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه.

ویصف العزیزي اهتمام منهج التربیة اإلسالمیة بـالقرآن الكـریم بقولـه: اهـتم منهـاج التربیـة 

اإلسالمیة وكتبها في مرحلة التعلیم األساسیة بـالقرآن الكـریم مـن حیـث تالوتـه، وحفظـه، وتجویـده، 

فكــان فیهــا بمنزلــة الــرأس واألســاس لجمیــع الموضــوعات المقــررة فــي التربیــة اإلســالمیة.وتفســیره؛

  )١٢٦، ص:١٩٩٦العزیزي، (
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ـــدائي هـــو القاعـــدة  ـــیم االبت ـــى أن التعل ـــاحثین كـــالحریري وآخـــرین إل ـــر مـــن الب ویـــذهب الكثی

كأسـاس األساسیة في سلم التعلم، ومن ثم نجد أن جمیع الـدول المتحضـرة تنظـر إلـى هـذه المرحلـة

  )٢ص: ،١٩٦٩الحریري وآخرین،(اشئة على اختالفها وتنوعها كافة.ضروري لتربیة الن

ویتبین لنا مما سبق أهمیة هذه المرحلة وضرورة استثمارها بشكل جید فهي أخصـب حقـل 

یمكن أن تغرس فیـه المفـاهیم واالتجاهـات ومكـارم األخـالق التـي تنمـو بشـكل أساسـي بنمـو الطفـل 

ها.وتدرجه في مراحل

إال أن التـأثیر األكبـر هذه المرحلة تبرز أهمیة القائمین علیها والموجهین لهـا،أهمیةومن 

فــي نفــوس المتعلمــین هــو مــن نصــیب المعلــم فهــو األب الروحــي للمــتعلم، وهــو الــذي یقــوم بتغذیــة 

)١٣٩، ص:١٩٦٩االبراشي، (النفس بالعلم، وتهذیب األخالق وتقویمها.

اإلســـالمیة مــن أن یــؤدي عملــه بكفایـــة وفعالیــة فالبــد لــه مـــن معلــم التربیــةیــتمكنوحتــى 

ـــــات مجموعـــــة المعـــــارف  ـــــة، ویقصـــــد بالكفای ـــــات الشخصـــــیة والنوعی ـــــع بمجموعـــــة مـــــن الكفای التمت

والمعلومات والمهارات واالتجاهات التي یتمتع بها المعلم لیتمكن من أداء عمله بكفاءة وفعالیة. 

م یقتـرن بالمقـدرة علـى اسـتخدام المفـاهیم واالتجاهـات التربوي لكفایات المعلالبعدوذلك أن 

الفــتالوي، (وأنــواع الســلوك األدائــي فــي التــدریس بســهولة ویســر وٕاتقــان لتحقیــق األهــداف التربویــة.

)٤٠، ص:٢٠٠٣

ومن تمام إعداد دارس التعلم وموجه العلم أن یتزود بفهم لما قد یعرض لعملیة الـتعلم مـن 

ا من مشكالت، وما تتعرض له من توقف.قد یعترض طریقهصعوبات، وما

  )٢٤٦ -٢٤٥، ص:١٩٧٨عثمان والشرقاوي، (

والمشــكالت التــي تواجــه المعلــم فــي مجــال التربیــة والتعلــیم مــن والعقبــاتالصــعوبات  دتعــو 

.أهم أساسیات العملیة التعلیمیة وألهمیتها ینبغي دراستها ومعرفتها والمسببات من ورائها

بهـــا هـــو مـــا قـــد یجعلهـــا واالهتمـــامبـــویین عـــن هـــذه الصـــعوبات كثیـــر مـــن التر  عــزوف وٕان

وهنــاك بعــض المعلمــین مــن یواجــه كثیــرًا مــن الصــعوبات أثنــاء عملــه فــال یجــد مــن یســاعده علــى تتفــاقم،

)/makalTalep.htmhttp://www.dged.net/ishraf( .احلها وتیسیر السبل إلى عالجه

أما إهمال دراسة هذه الصعوبات وفهمها فیؤدي إلـى عـدد مـن اآلثـار السـلبیة منهـا تكـوین 

شـــعور ســـلبي لـــدى الطلبـــة وضـــجرهم وعـــدم قـــدرتهم علـــى متابعـــة المـــادة الدراســـیة ومـــن ثـــم تـــراكم 

الضغوط االنفعالیة في التعلیم كما تؤدي في النهایة إلى تسربهم من مقاعد الدراسة.

  )٥، ص:٢٠٠٤النعیمي، (

:وفي ضوء ما سبق ذكره نجد أهمیة البحث الحالي تتجلى في النقاط اآلتیة

مــن كمــال منزلــه.  همــرد كــل علــم نــافع، كمالــ هالقــرآن الكــریم ذاك أنــه أقــدس كتــاب، والیــأهمیــة.١

والذي یصفه اإلمام جالل الدین السیوطي بقوله: (وٕان كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعهـا
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ودائــرة شمســها ومطلعهــا أودع فیــه ســبحانه وتعــالى علــم كــل شــيء وأبــان فیــه كــل هــدي وغــي 

  )١٨، ص:١٩٨٧السیوطي، (.فترى كل ذي فن منه یستمد وعلیه یعتمد)

ــم الــتالوة،أهمیــة .٢ ــم الــتالوة هــو أول درجــة لالرتقــاء إلــى مصــافي علــوم القــرآن عل حیــث أن عل

ـــة. ـــى درره المكنون ـــة ومـــن الكـــریم والوصـــول إل ـــة التـــي تـــدرس فـــي المرحل أشـــهر العلـــوم القرآنی

األساسیة ، التالوة ، والتجوید، والتفسیر، ..........

حیــث یتوصــل موســى وآخــرون إلــى أن؛ تــدریس القــرآن تعلــیم مــادة تــالوة القــرآن الكــریم.أهمیــة.٣

وثروة حفظت للعرب لغتهم.وتالوته عبادة وغذاء فكري وروحي،

  )٤٩، ص:١٩٩٢وآخرون، موسى(

تحدید الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربیة اإلسالمیة لـدى تعلـیمهم لمـادة الـتالوة ، .٤

وٕایجاد الحلول المناسبة لها.

إفادة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها فضًال عن مشرفي االختصاص والمعنیین فـي إعـداد .٥

لتأهیل التربوي.معلمي ومعلمات مادة التربیة اإلسالمیة في مؤسسات اإلعداد وا

ھدف البحث:
الحالي إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي:البحثیهدف 

ما صعوبات تعلیم مادة تالوة القرآن الكریم في المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر معلمـي مـادة

  ؟التربیة اإلسالمیة ومعلماتها

حدود البحث:
اتها في المرحلة االبتدائیة فـي الحالي على معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلمالبحثیقتصر 

.) والذین یقومون بتدریس المادة فعلیاً ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦مدینة الموصل للعام الدراسي (

تحدید المصطلحات:
:Difficultالصعوبة  .أوال

عرفهاHornby"بأنها "أي شيء في الطریق یوقف التقدم ویجعله صعبا :.

(Hornby, , p: 327)

 بأنهــا: حالــة اهتمــام وارتبــاك حقیقــي أو اصــطناعي وحلهــا یتطلــب : )٢٠٠٢العبیــدي، (عرفهــا

  )٢٥، ص: ٢٠٠٢(العبیدي، .أو تأمالً تفكیراً 

 ًا: المانع أو العائق الذي یقف دون تحقیق األهداف التربویة.بأنهوعّرفت أیضا

)http://www.dged.net/ishraf/makaltalep.htm(
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:معلمتهـا فـي  ولتـي تواجـه معلـم التربیـة اإلسـالمیة أهـي العوائـق االتعریف اإلجرائي للصعوبة

المرحلة االبتدائیة والتي تؤثر بشكل سلبي في تعلیم مادة تالوة القرآن الكریم وتقف حائال دون 

تحقیق أهدافها سواء كانت هذه العوائق تخص الطالب أو طریقة التدریس أو الكتاب المنهجي 

بحث. وغیرها من المجاالت التي تقیسها أداة ال

التعلیـم:.ثانیا

عملیة نقل المعلومات من المعلـم إلـى المـتعلم بقصـد اكتسـابه :) بأنه ٢٠٠٣(  الزبیدي عرفه"

  )١٨، ص: ٢٠٠٣(الزبیدي، من المعرفة".ضروباً 

 ًوالـــذي یمكـــن اإلنســـانلـــدى  العقلیـــةالتغییـــر الـــذي یطـــرأ علـــى العملیـــات :بأنـــهوعـــّرف أیضـــا

 أوقــد یكــون ایجــابي  و تغییــر والتعــدیل الــذي یظهــر علــى ســلوكهاالســتدالل علیــه مــن خــالل ال

)http://www.moon15.com/vb/archive/index.php/t-50549.html(سلبي.

العملیة المرتبطة بالتغییر االیجابي المطلوب في السلوك.بأنه: كما عّرف أیضا

)http://www.dirasaat.com/12/9-1.html(

 إكسـابه للتالمیـذ مـن معلومـات المعلمـة/كل مـا یحـاول المعلـم هو للتعلیم:التعریف اإلجرائي

.حداث تغییرات مرغوب فیها في سلوكهمإ ألجلومهارات،

دراسات سابقة:
):١٩٨٩. دراسة المفدى (١

بمنطقة الریاض التعلیمیة" "أهم مشكالت تدریس التربیة اإلسالمیة في المدارس االبتدائیة

)دراسة مسحیة(

الدراســـة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة (الریـــاض) وهـــدفت إلـــى معرفـــة أهـــم أجریـــت هـــذه 

مشكالت تدریس التربیة اإلسالمیة في المدارس االبتدائیة بمنطقة الریاض التعلیمیة والتوصـل إلـى 

مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیري المـــدارس ، المقترحـــات والوســـائل الالزمـــة للتغلـــب علـــى هـــذه المشـــكالت

رسي مادة التربیة اإلسالمیة فیها.االبتدائیة والموجهین ومد

) فقــــرة موزعــــة علــــى ســــبعة ٧٣وكانــــت االســــتبانة هــــي أداة البحــــث إذ بلــــغ عــــدد فقراتهــــا (

والكتــب المدرســیة لفــروع ،والوســائل التعلیمیــة،وطرائــق التــدریسمجــاالت هــي: المحتــوى العلمــي،

واإلدارة التعلیمیـة المیذ وبیئـتهم،والتومدرسو فروع مادة التربیة اإلسالمیة،مادة التربیة اإلسالمیة،

والتقویم.

) مدرسـة ابتدائیـة ٥٩فـي ( ) موجهـاً ١٢و( )مدیراً ٥٩و( ) مدرساً ٢٣٥بلغت عینة الدراسة (

.)٢ومربع كاي (كا، ومن أهم الوسائل اإلحصائیة التي استخدمها الباحث: المتوسط الحسابي
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ومن أبرز المشكالت التي توصلت إلیها الدراسة:

ا یتعلمه التالمیذ من موضوعات التربیة اإلسالمیة ال یرتبط بالسلوك الذي یمارسونه.. إن م١

للمستوى العقلي للتالمیذ. ب. إن محتوى مناهج التربیة اإلسالمیة غیر مناس٢

. لیست هناك أهداف محددة لمناهج التربیة اإلسالمیة في الكتب المقررة.٣

.سالمیة وبین المناهج األخرى كاللغة العربیة، وغیرها. لیس هناك ارتباط بین كتب التربیة اإل٤

. افتقار طرائق التدریس إلى عنصري التشویق واإلثارة.٥

:)١٩٩٤دراسة محمود وآخرین (.٢
"الصعوبات التي تواجه معلمي التربیة اإلسالمیة عند ممارسة تعلیم القرآن الكریم

  "ةوفهمه في المدارس االبتدائی

الصــعوبات  ةعرفـموهــدفت الدراسـة إلــى )بغـدادجمهوریــة العـراق (ة فـي أجریـت هـذه الدراســ

،القـرآن الكـریم همعنـد تعلـیمومعلماتهـا فـي المرحلـة االبتدائیـة التي تواجه معلمي التربیة اإلسالمیة 

.الصعوباتلتجاوز تلكمقترحاتووضعوفهمه

) فقــرة ١٦عــدد فقراتهــا (بلــغ  إذعلــى االســتبانة أداة لتحقیــق أهــداف بحــثهم،  ناعتمــد البــاحثو 

) معلمة.٢٧٩) معلما و(٦٩بواقع () معلمًا ومعلمة،٣٤٨(وبلغت عینة الدراسة

ـــاحثخدماســـت ـــاطالنســـبة المئویـــة و ن و الب التكـــرار و  ) والوســـط المـــرجحبیرســـون(معامـــل ارتب

.في بحثهمالمئوي وسائل إحصائیة 

ومن ابرز الصعوبات التي توصل إلیها الباحثون:

.الوسائل التعلیمیة عند تعلیم القرآن الكریمتوفر عدم .١

.یقلل من رفع مستوى أدائهم في المادةازدحام الصفوف بالتالمذة  .٢

.التالمیذ مع معلمي التربیة اإلسالمیة في عملیة تعلیم القرآن الكریمأمورأولیاءتعاونقلة  .٣

لمقررة.. صعوبة إنهاء المنهج في صفوف المرحلة االبتدائیة بالحصص ا٤

ضعف قراءة التالمیذ آلیات القرآن الكریم في هذه المرحلة. .٥



محمد إقبال عمر

٢٣٢

:)٢٠٠٠دراسة الزبیدي (.٣
في المرحلة االبتدائیة"اإلسالمیة"صعوبات تعلیم مادة التربیة 

:یأتيابن رشد، واستهدفت ما -هذه الدراسة في جامعة بغداد / كلیة التربیة أجریت

ومعلماتها في المرحلة االبتدائیة.اإلسالمیةجه معلمي التربیة تشخیص الصعوبات التي توا. ١

وضع مقترحات لتجاوز الصعوبات التي یحددها البحث.. ٢

اإلســــالمیةوتحــــدد البحــــث فــــي التعــــرف علــــى الصــــعوبات التــــي یواجههــــا معلمــــو التربیــــة 

ت العینــة ) معلمــا ومعلمــة، فــي حــین تكونــ٧١ومعلماتهــا ، وقــد تكونــت العینــة االســتطالعیة مــن (

) مدرســة ابتدائیــة فـي المــدیریات العامــة ١٣٦ومعلمــة مــوزعین علـى () معلمـاً ٢٥٩مــن (األساسـیة

لتربیة بغداد. األربعة 

) فقـــرة مقســـمة علـــى ســـبعة مجـــاالت ٤٦وتكونـــت مـــن (للبحـــث، أداةواســـتعملت االســـتبانة 

لـیم، ومجـال الوسـائل التربویـة، ومجـال المنـاهج الدراسـیة، ومجـال طرائـق التع األهـدافهي: مجال 

المعلم وتدریبه، ومجال التالمیذ، ومجال التقویم. إعدادالتعلیمیة، ومجال 

:آالتیةالنتائج  إلىوتوصلت الباحثة 

القرآنیـــة المقـــررة للمرحلـــة اآلیـــاتالمســـجلة (الكاســـیتات) الخاصـــة بـــتالوة األشـــرطةقلـــة وجـــود . ١

االبتدائیة.

.القرآنیةاآلیاتتفسیر عند األكبریتحمل المعلم الدور. ٢

المتوافرة في المدارس لتطبیق طرائق التعلیم الحدیثة.اإلمكانیاتضعف . ٣

.ألبنائهماألمورأولیاءقلة متابعة . ٤

الصــف مــنهج القــرآن الكــریم والمرحلــة العمریــة لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة، والســیما یتناســبال . ٥

.االبتدائي عالراب

إجراءات البحث:
نتـــائج دقیقـــة ارتـــأى الباحـــث قبـــل اختیـــار عینـــة  إلـــىالحصـــول علـــى بیانـــات تـــؤدي جـــلأل

اشـــتقاق نتـــائج یمكـــن  الإذ  األساســـیة،البحـــث األساســـیة تقـــدیم وصـــف للمجتمـــع األصـــلي وســـماته 

.لمجتمـعا حتى یتم التعرف بدقة كافیة على المفردات التي یتكون منهـا هـذا،تتعلق بمجتمع معین

  )٤٢٤ص: ،١٩٧٧ ،فان دالین(

مجتمع البحث:.أوالً 
، (ملحــــمنعنــــي بمجتمــــع البحــــث: جمیــــع مفــــردات الظــــاهرة التــــي یقــــوم الباحــــث بدراســــتها.

وقد تألف مجتمع البحث الحالي من معلمي ومعلمات مادة التربیـة اإلسـالمیة  )١٢٥ص: ،١٩٩٠
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ت الخاصـة في المرحلة االبتدائیة فـي مدینـة الموصـل، وقـد سـعى الباحـث للحصـول علـى المعلومـا

وقــد تــوزع أفــراد مجتمــع البحــث بمجتمــع البحــث مــن المدیریــة العامــة للتربیــة فــي محافظــة نینــوى،

   ):١) الجدول (٢٠٠٧ -٢٠٠٦() مدرسة ابتدائیة للعام الدراسي٣٢٨(على

  )١الجدول (

أعداد المدارس االبتدائیة وتصنیفها في مدینة الموصل

مدارس القطاع

  نالبنیی

رس المدامدارس البنات

المختلطة

المجموع

٦٧٥٩١١١٣٧مدارس الساحل األیمن

٩٩٨٨٤١٩١مدارس الساحل األیسر

٣٢٨المجموع الكلي للمدارس االبتدائیة في مدینة الموصل

عینة البحث:.ثانیاً 
) معلمـة. ٢٣) معلمـین و(٧ومعلمـة بواقـع () معلمـاً ٣٠تكونت عینـة البحـث الحـالي مـن (

ن مجتمع البحث بطریقة عشوائیة تعطي لكل عنصر في مجتمـع البحـث فرصـة وقد تم اختیارهم م

االختیار نفسها، إذ یكون اختیار أي عنصر غیر مرتبط باختیار العنصر اآلخر. 

أداة البحث: .ثالثا
عن  یتطلب معلومات واسعة، فضالً ألنهاعتمد الباحث االستبانة أداة لتحقیق هدف بحثه 

بحثــه، إذ موضــوع أداة مناســبة لمــن وجهــة نظــر الباحــث ا تعــد االســتبانة انتشــار عینــة البحــث، لــذ

یمكــن الحصــول  ال وأراءبوســاطتها یمكــن الحصــول علــى معلومــات، ومعرفــة خبــرات، واتجاهــات، 

:وقد مر إعداد األداة بالخطوات اآلتیة.علیها بغیرها من األدوات

:الدراسة االستطالعیةأ. 
اســـــتخدم الطریقـــــة العشـــــوائیة فـــــي اختیـــــار العینـــــة ثـــــهمجتمـــــع بحبعـــــد أن حـــــدد الباحـــــث 

) معلما ومعلمة من المسـتمرین فـي تعلـیم المـادة فـي المرحلـة االبتدائیـة، ٢٩فاختار(،االستطالعیة

استبانة ومن خالل إطالع الباحث على األدبیات التربویة والمواضیع المشابهة لموضوع بحثه أعد 

:ماهین ت سؤالنضمتطالعیة وتوزعها على أفراد العینة االسمفتوحة،

كم في تدریس مادة ( تالوة القرآن الكریم)؟الصعوبات التي تواجهما.١

ادة (تالوة القرآن الكریم)؟ـما مقترحاتكم لتالفي صعوبات تدریس م.٢
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ب. إعداد االستبانة بصورتھا النھائیة:
لباحــث بتفریــغ بعــد أن تــم الحصــول علــى البیانــات األولیــة مــن الدراســة االســتطالعیة قــام ا

البیانــات وتبویــب تكــرار الصــعوبات بحســب مجاالتهــا وقــد أصــبحت االســتبانة قبــل عرضــها علــى 

) فقــرة موزعــة علــى مجــاالت ســتة، وقــد تــم اختیــار ثالثــة بــدائل ٣٤لجنــة المحكمــین مكونــة مــن (

للحصول على االستجابات.

صدق األداة:ج.
 )٣٤-٣٣ص ،١٩٧٤ ،(عیســوي ه. لقیاســ عمــا وضــویقصــد بــه أن یقــیس االختبــار فعــالً 

Faceالصــدق الظــاهري (ولكــي یتأكــد الباحــث مــن صــدق اســتبانته اعتمــد Validity إذ یشــیر (

)EBEL إلى أن الوسیلة المفضلة للتعرف على الصدق الظاهري هي أن یالحظ األداة عدد من (

,Ebel(الخبراء والمتخصصین لتقویم صالحیة الفقرات. 1972, p. 555(

الباحث األداة على مجموعة من الخبراء من األساتذة المتخصصین فـي مجـال لذا عرض 

لبیان مدى صالحیة فقرات االسـتبانة. وبعـد األخـذ بمالحظـات  )١العلوم التربویة والنفسیة ملحق (

) ٦الخبــراء وآرائهــم، عــدلت بعــض الفقــرات التــي حصــلت علــى نســبة اتفــاق بــین الخبــراء، وحــذفت (

%) فــأكثر مــن آراء الخبــراء ٨٠ى موافقــة الخبــراء إذ حــدد الباحــث نســبة (حصــولها علــ فقــرات لعــدم

  ).٢) فقرة، ملحق (٢٨لصالحیة الفقرة، وبذلك أصبح عد فقرات األداة (معیاراً 

د. ثبات األداة:
،١٩٧٤، (عیســــويیجــــب أن یعطــــي نتــــائج ثابتــــة كلمــــا أعیــــد تطبیقــــه. تاالختبــــار الثابــــ

-Retestستبانة استعمل الباحث طریقة إعادة االختبار ولغرض التأكد من ثبات اال )٣٢-٣١ص

test) ٥، و(واحداً ) من المعلمین والمعلمات وبواقع معلماً ٦على عینة عشوائیة بلغ عدد أفرادها (

. إذ ) یوماً ١٢معلمات من مجتمع البحث نفسه، وكانت المدة الزمنیة الفاصلة بین التطبیقین هي (

مدة الزمنیـة بـین تطبیـق االختبـار فـي المـرة األولـى والثانیـة یجـب أن ال الراجح لدى التربویین أن ال

ـــى  ـــؤثر ذلـــك عل تكـــون طویلـــة جـــدا إذ یحـــدث نمـــو طبیعـــي لقـــدرات ومیـــول واســـتعدادات الفـــرد. وی

درجاته، وأال تكون قصیرة جدا إذ تتأثر الدرجات بعامـل التـذكر وهنـا یعطـي الفـرد فـي المـرة الثانیـة 

عطاها في المرة األولى.نفس االستجابات التي أ

لحساب معامـل الثبـات لـألداة إذ بلـغ معامـل )وقد استخدم الباحث معامل ارتباط (بیرسون

ـــاحثین ٠.٧٩.٦الثبـــات ( ) وهـــو معامـــل ثبـــات مقبـــول یمكـــن االعتمـــاد علیـــه. إذ یكتفـــي معظـــم الب

والتــي ) وان كــان هنــاك بعــض االختبــارات المســتخدمة ٠.٨٠) و (٠.٧٠بمعــامالت تتــراوح بــین (

  ) فقط.٠.٣٥( تقل معامالت ثباتها عن ذلك بكثیر حیث تصل إلى

  )٥٨ص: ،١٩٧٤، عیسوي(
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التطبیق النھائي لالستبانة:.رابعاً 
بعد أن أكمل الباحـث التطبیـق االسـتطالعي وحقـق صـدق األداة واخـرج ثباتهـا قـام بتوزیـع 

ســـة مـــن معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة االســتبانة النهائیـــة علـــى أفـــراد العینـــة األساســـیة المشـــمولة بالدرا

  . ٢/١٢/٢٠٠٦، و١٦/١١/٢٠٠٦ومعلماتها في المدة الواقعة بین 

الوسائل اإلحصائیة: خامسا.
استعمل الباحث في إجراءات بحثه وتحلیل نتائجه الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

  هو:لحساب قیمة ثبات أداة البحث، وقانون بیرسون ):Pearsonمعامل ارتباط بیرسون (.١

  )٧٨، ص: ١٩٦٥(انجفر، 

:معادلة فیشر لحساب حدة الصعوبة.٢

الوزن المئوي..٣

  )٧٨،  ٤١٩ ، ص١٩٨٠(البیاتي، 

عرض النتائج وتفسیرھا:
بعـــد أن أكمـــل الباحـــث التطبیـــق النهـــائي لـــألداة عمـــد إلـــى تحلیـــل اســـتجابات العینـــة علـــى 

االستبانة وعلى وفق التقدیر الثالثي للبدائل وكما یأتي:

.(صعوبة كبیرة) اعطي لها ثالث درجات

.(صعوبة متوسطة) اعطي لها درجتان

.(صعوبة قلیلة) اعطي لها درجة واحدة

واقتصـــر الباحـــث فـــي اثنـــاء عـــرض النتـــائج وتفســـیرها بمـــا وقـــع ضـــمن الثلـــث األعلـــى فـــي 

الحساب اإلحصائي لجداول المجاالت، ذلك أنها تمثل أهم الصعوبات وعلى النحو اآلتي:

:صعوبات مجال األھداف.أوالً 
تـالوة القـرآن تتعلـق باألهـداف التربویـة الخاصـة بتعلـیم مـادة  فقـرات) ٤یضم هـذا المجـال (

  هي: )، وفقرات الثلث األعلى٢في المرحلة االبتدائیة، الجدول (الكریم

جـاءت هـذه الفقـرة فـي :)عدم مالءمة البیئـة التعلیمیـة لتحقیـق أهـداف تـالوة القـرآن الكـریم(.١

%)، وتوضـــح هـــذه  ٦٦.٦٦٦)، ووزنهـــا المئـــوي (٢( ، إذ بلغـــت درجـــة حـــدتهااألوللترتیـــب ا

یعانون من صعوبة مالءمة البیئة لتحقیق أهـداف تعلـیم مـادة /المعلماتالمعلمینأن الصعوبة 

تـــالوة القـــرآن الكـــریم فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة وذلـــك للصـــعوبات التـــي شخصـــت فـــي المجـــاالت 

كتاب المنهجي المقرر والوسائل التعلیمیة وغیرها.األخرى من التلمیذ وال
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جـاءت هـذه الفقـرة فـي الترتیـب الثـاني، :)تركیز المعلمین/ المعلمات على األهـداف المعرفیـة(.٢

الســبب  أن%). ویعتقــد الباحــث  ٦٥.٥٣٣)، ووزنهــا المئــوي (١.٩٦٦إذ بلغــت درجــة حــدتها (

التربیـة اإلسـالمیة بویـة لـبعض معلمـي ضـعف الكفایـات التر  إلـىالرئیس في هـذه النتیجـة یعـود 

علـى األسـس العلمیـة لصـیاغة األهـداف السـلوكیة التـي تعنـى  إطالعهم م، وذلك لعدومعلماتها

السـیر علـى وفـق أهـداف محـددة مرتبطـة عن طریـقبتزوید التالمیذ بخبرات ومعلومات معینة 

یضـــمن تحقیـــق نمـــو بمســـتویات التفكیـــر العلمـــي لتحریـــك اإلبـــداع والكشـــف عـــن الموهبـــة وبمـــا 

شامل للتلمیذ.

  ) ٢ الجدول (

مجال األهدافدرجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات

الرتبة

ضمن المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال

درجة 

الحدة
الوزن المئوي

١  
عـــــــدم مالءمـــــــة البیئـــــــة التعلیمیـــــــة لتحقیـــــــق 

أهداف تالوة القرآن الكریم
٦٦.٦٦٦  ٢  ٢ %  

٢  
مــین/ المعلمــات علــى األهــداف تركیــز المعل

المعرفیة
٦٥.٥٣٣  ١.٩٦٦  ٣ %  

٣  
ـــــتالوة  صـــــعوبة ترجمـــــة األهـــــداف العامـــــة ل

القرآن الكریم إلى أغراض سلوكیة
٦١.١  ١.٨٣٣  ١ %  

٤  
عدم وجود ترابط بین أهداف تدریس التالوة 

للسنوات الدراسیة في المرحلة االبتدائیة
٥٤.٤٣٣  ١.٦٣٣  ٤ %  

لتلمیذ:ا: صعوبات مجال ثانیاً 
)، وفقرات الثلث األعلى هي:٣الجدول (بالتلمیذ،تتعلق  فقرات) ٦هذا المجال ( نضمت

جـاءت هـذه الفقـرة :)اعتماد التالمیذ الكامل على معلمي مادة التربیـة اإلسـالمیة ومعلماتهـا(.١

ویــرى  .%) ٩٤.٤٣٣)، ووزنهــا المئــوي (٢.٨٣٣إذ بلغــت درجــة حــدتها (،األولفــي الترتیــب 

تأتي من اعتماد المعلمین/المعلمات الطـرق التقلیدیـة فـي تعلـیم مـادة هذه الصعوبة ن الباحث أ

الــتالوة ممــا یــؤدي إلــى إضــعاف الفاعلیــة واالتصــال بــین المعلمین/المعلمــات وتالمیــذهم داخــل 

الصف وخارجه وبالنتیجة سـیكون اعتمـاد معظـم التالمیـذ علـى شـرح المعلم/المعلمـة وبالنتیجـة 

تقویم على أسئلة التذكر.ستعتمد عملیة ال

ــذ للتحضــیر الیــومي(.٢ ــائهم(و) إهمــال التالمی ــة متابعــة أولیــاء األمــور ألبن اتــان) جــاءت هقل

)، وقــد %٩٠ا المئــوي (مــ)، ووزنه٢.٧ا (مفــي الترتیــب الثــاني، إذ بلغــت درجــة حــدتهتــانالفقر 

یــة كبیــرة أن اغلــب المعلمین/المعلمــات یعقــدون أهم إلــىفــي هــذه النتیجــة األولــىیعــزى ســبب
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على التحضیر الیومي ألنه یـؤدي إلـى ترسـیخ المـادة فـي أذهـان التالمیـذ وقـد یعـود سـبب هـذه 

أو ضـــــعف شخصـــــیة الصـــــعوبة إلـــــى عوامـــــل عـــــدة منهـــــا ربـــــط الواجـــــب المنزلـــــي بالعقوبـــــات

الثانیـةأمـا .معلم/معلمة المادة وتساهله في محاسبة التالمیـذ المقصـرین فـي تحضـیر الواجـب

أولیــــاء أمــــور التالمیــــذ كثــــرة المســــؤولیات الملقــــاة علــــى عــــاتقهــــا تعــــود إلــــىفیــــرى الباحــــث أن

ــــدائم  ــــیم األبنــــاء أو بتــــوفیر مســــتلزمات الحیــــاة وانشــــغالهم ال ــــات إلــــى تعل ــــة وعــــدم االلتف الیومی

متابعتهم.

)٣الجدول (

التلمیذمجال درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات

الرتبة

ضمن المجال
  الفقرات

ل ضمن التسلس

المجال

درجة 

الحدة
الوزن المئوي

١  
اعتماد التالمیذ الكامل على معلم/معلمة 

مادة التربیة اإلسالمیة
٩٤.٤٣٣  ٢.٨٣٣  ٣ %  

  % ٩٠  ٢.٧  ٢إهمال التالمیذ للتحضیر الیومي  ٢

  % ٩٠  ٢.٧  ٤قلة متابعة أولیاء األمور ألبنائهم  ٢

  % ٨١.١١١  ٢.٤٣٣  ١  زیادة عدد التالمیذ في الصف الواحد  ٣

  % ٧٥.٥٣٣  ٢.٢٦٦  ٥ضعف الدافعیة لدى التالمیذ   ٤

  % ٧٤.٤٣٣  ٢.٢٣٣  ٦الشرود الذهني للتالمیذ أثناء درس التالوة  ٥

الكتاب المنھجي:صعوبات مجال .ثالثاً 
المقرر لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، بالكتاب المنهجيتتعلق  فقرات) ٧یضم هذا المجال (

الثلث األعلى هي:)، وفقرات ٤الجدول (

إذ بلغـت األول جاءت هذه الفقرة فـي الترتیـب :)عدم وجود أمثلة تساعد التالمیذ على الفهم(.١

هـذه الصـعوبة تفصـحویرى الباحـث أن %) ٦٨.٨٦٦( ) ووزنها المئوي٢.٠٦٦درجة حدتها (

مــن واقــع الحیــاة تجســم مقاصــد اآلیــات فــي ذهــن صــورعــن شــعور المعلمــین بضــرورة وجــود 

لتمكنــه مــن ترجمتهــا إلــى ســلوك أو أداء، وبخاصــة أن الكثیــر مــن المعلمین/المعلمــات التلمیــذ

تنقصهم الكفایة والخبرة الالزمتین لصیاغة هكذا أمثلة.

عـدم تـرابط محتـوى (و) كثرة مفردات الكتاب المنهجـي لمـادة الـتالوة فـي المرحلـة االبتدائیـة(.٢

فـي الترتیـب الثـاني، تـانالفقر  اتـانجاءت ه:)مادة التالوة مع محتوى مادة التربیة اإلسالمیة

ــىســبب فــيال ویعــود%)،  ٥٦.٦٦٦ا المئــوي (مــ)، ووزنه١.٧( امإذ بلغــت درجــة حــدته األول

برأي الباحث إلى احتواء كتاب مادة التالوة في المرحلة االبتدائیة على كم كبیـر مـن المفـردات 

جـــل إنهـــاء عـــرض جمیـــع هـــذه مـــع الـــزمن مـــن أاألمـــر الـــذي یقـــود المعلم/المعلمـــة إلـــى صـــراع
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المفـردات ضــمن الوقــت المخصــص لهـا، ممــا یــؤثر ســلبا فــي عملیـة إیصــال المــادة إلــى أذهــان 

التالمیذ.

ـــةأمـــا  ـــد یعـــودف الثانی ـــىســـببق ـــة  ها إل ـــاب التربی ـــتالوة عـــن كت ـــاب ال االســـتقاللیة التامـــة لكت

أو العرض أو التوضیح اإلسالمیة إذ ال توجد روابط ملموسة بین الكتابین ال من حیث االستشهاد

وال حتى التلمیح، وهذا مخالف بالطبع لمعاییر الكتاب المنهجي الجید. 

) ٤الجدول ( 

.الكتاب المنهجي المقررمجال درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات

الرتبة

ضمن المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال

درجة 

الحدة
الوزن المئوي

  %٦٨.٨٦٦  ٢.٠٦٦  ٣تساعد التالمیذ على الفهمعدم وجود أمثلة   ١

٢  
كثرة مفردات الكتاب المنهجي لمـادة الـتالوة 

في المرحلة االبتدائیة
٥٦.٦٦٦  ١.٧  ١%  

٢  
عدم ترابط محتوى مـادة الـتالوة مـع محتـوى 

مادة التربیة اإلسالمیة
٥٦.٦٦٦  ١.٧  ٧%  

٣  
احتواء الكتاب على عدد من المفـاهیم التـي 

یذ استیعابهایصعب على التالم
٥٤.٤٣٣  ١.٦٣٣  ٢%  

٤  
ــــــت  ــــــاب ال یتناســــــب مــــــع الوق ــــــوى الكت محت

المخصص إلنهاء المنهج
٥٤.٤٤٤  ١.٦٣٣  ٦%  

٥  
عـــدم تناســـب بعـــض محتویـــات الكتـــاب مـــع 

مستویات التالمیذ
٥٢.٢  ١.٥٦٦  ٤%  

٦  
عدم وضوح األحـرف والحركـات للنصـوص 

القرآنیة
٤٤.٤٣٣  ١.٣٣٣  ٥%  
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ل التعلیمیة:الوسائ: صعوبات مجال رابعاً 
، تالوةمـادة الـتعلـیمفي  بالوسائل التعلیمیة المستخدمةتتعلق  فقرات) ٣یضم هذا المجال (

)عدم توفر الوسائل التعلیمیة لمادة التالوة(الثلث األعلى هي: ة)، وفقر ٥الجدول (

) ووزنهـــا المئـــوي ٢.٣٣٣، إذ بلغـــت درجـــة حـــدتها (األولجـــاءت هـــذه الفقـــرة فـــي الترتیـــب 

تــوفر الوســائل التعلیمیــة فــي المدرســة التــي عــدم  إلــىســبب هــذه الصــعوبة ویرجــع) %٧٧.٧٦٦(

تســـاهم فـــي تحقیـــق أهـــداف المـــادة التعلیمیـــة والتـــي تتصـــف باإلثـــارة والتشـــویق مـــن وســـائل ســـمعیة 

أن معظـم عملیـات التعلـیم فـي مدارسـنا وبصریة أو تقنیات تربویة عامة. مما یعطـي مؤشـرا جدیـداً 

د كبیر. هي تقلیدیة إلى ح

)٥الجدول (

الوسائل التعلیمیةمجال درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات

الرتبة

ضمن المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال

درجة 

الحدة
الوزن المئوي

  % ٧٧.٧٦٦  ٢.٣٣٣  ١عدم توفر الوسائل التعلیمیة لمادة التالوة  ١

٢  
عدم اهتمام المعلمین /المعلمات بالوسائل 

التعلیمیة
٦٨.٨٦٦  ٢.٠٦٦  ٣ %  

  % ٦٧.٧٦٦  ٢.٠٣٣  ٢رداءة السبورات وصعوبة الكتابة علیها   ٣

المعلم:: صعوبات مجال خامساً 
مـن ومعلماتهـاالتربیـة اإلسـالمیةتتعلـق بمـا یواجهـه معلـم  فقـرات)  ٨یضـم هـذا المجـال ( 

)، وفقـرات ٦، الجـدول (الـتالوةأثنـاء ممارسـتهم لعملیـة تعلـیم مـادة فـي المرحلـة االبتدائیـةصعوبات

الثلث األعلى هي:

:)عدم إلمام العلمین / المعلمـات باالتجاهـات الحدیثـة فـي تعلـیم مـادة تـالوة القـرآن الكـریم(.١

ــــوي ٢.٢٣٣، إذ بلغــــت درجــــة حــــدتها (األولجــــاءت هــــذه الفقــــرة فــــي الترتیــــب  )، ووزنهــــا المئ

اإلعــداد المنقــوص أو غیــر ویــرى الباحــث أن ســبب هــذه الصــعوبة یرجــع إلــى ).%٧٤.٤٣٣(

أو إعــزاء  .التــام لمعلمــي التربیــة اإلســالمیة ومعلماتهــا فــي مؤسســات إعــداد وتأهیــل المعلمــین

عـن عـدم مداومـة الكثیـر مـن الكـادر التعلیمـي تعلیم مادة التالوة إلى غیر التخصصـین فضـالً 

هـات الحدیثـة فـي على دورات التطـویر والتعلـیم المسـتمر والتـي تزیـد فـي إطالعهـم علـى االتجا

مجال تعلیم مادة تالوة القرآن الكریم. 

)اعتماد المعلمین / المعلمات على الطریقة التقلیدیة في تدریس مادة تـالوة القـرآن الكـریم(.٢

فــي  تــانالفقر  اتــانجــاءت ه:)قلــة الــدورات التدریبیــة للمعلمــین / المعلمــات لرفــع كفــاءتهم(و

ویرى الباحث %)، ٧٣.٣٣٣ا المئوي (م)، ووزنه٢.٢(ا مالترتیب الثاني، إذ بلغت درجة حدته
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قـد یعــودفالثانیـة یعـود إلـى مــا ذكـر مـن أسـباب فـي الفقــرة السـابقة. أمـا األولـىسـبب فـيال أن

حتــى وان وجــدت ، و أو تغّیــر اهتمــامهم بهــذه الــدورات أو نــدرتهاولینؤ المســها إلــى انشــغالســبب

خر التطــورات والمســتجدات التربویــة فــي لیســت بالمســتوى المطلــوب لتعریــف المعلمــین بــآ فهــي

العملیة التعلیمیة.

)٦الجدول (

المعلممجال درجة الحدة والوزن المئوي والترتیب لفقرات

الرتبة

ضمن المجال
  الفقرات

التسلسل ضمن 

المجال

درجة 

الحدة
الوزن المئوي

١  
عدم إلمام العلمین / المعلمـات باالتجاهـات 

ة القرآن الكریمالحدیثة في تعلیم مادة تالو 
٧٤.٤٣٣  ٧٢.٢٣٣ %  

٢  

اعتماد المعلمین / المعلمـات علـى الطریقـة 

التقلیدیـــــة فـــــي تـــــدریس مـــــادة تـــــالوة القـــــرآن 

الكریم

٧٣.٣٣٣  ٥٢.٢ %  

٢  
قلة الدورات التدریبیة للمعلمـین / المعلمـات 

لرفع كفاءتهم
٧٣.٣٣٣  ٦٢.٢ %  

٣  
ــدقیق فــي مــادة التربیــة  نــدرة االختصــاص ال

اإلسالمیة
٦٧.٧٦٦  ١٢.٠٣٣ %  

٤  

قلـــة خبـــرة المعلـــم/ المعلمـــة بطریقـــة اشـــتقاق 

ــــــوى المــــــادة  األهــــــداف الســــــلوكیة مــــــن محت

وصیاغتها

٦٦.٦٦٦  ٤٢ %  

  % ٦٥.٥٣٣  ٣١.٩٦٦كثرة الساعات التدریسیة في الیوم الواحد  ٥

٥  
خبـــــرة المعلـــــم المحـــــدودة بطرائـــــق التـــــدریس 

المالئمة للمادة
٦٥.٥٣٣  ٨١.٩٦٦ %  

٦  
ة بعـض المعلمـین/ المعلمـات علـى عدم قدر 

ضبط الصف في أثناء التعلم
٦٢.٢  ٢١.٨٦٦ %  

:االستنتاجات
أن هناك صعوبات عدیدة تواجه معلمي مادة ستنتج الباحث افي ضوء نتائج البحث 

التربیة اإلسالمیة ومعلماتها في أثناء ممارستهم لعملیة تعلیم مادة التالوة ومن أبرز هذه 

  :يیأتما الصعوبات 

أن عدم مالئمة البیئة التعلیمیة یؤثر سلبا في دافعیة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها..١
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أن ضــعف الكفایــات التربویــة لــدى المعلمــین والمعلمــات ینــتج عنــه قصــور واضــح فــي اختــزال .٢

األهداف وتحقیقها.

تصـال بیـنهم أن اعتماد المعلمین والمعلمـات الطـرق التقلیدیـة یـؤدي إلـى إضـعاف الفاعلیـة واال.٣

وبین تالمیذهم داخل الصف وخارجه.

أن ربــط الواجــب المنزلــي بالعقوبــات مــن قبــل المعلــم وضــعف شخصــیته وتســاهله فــي محاســبة .٤

التالمیذ المقصرین في تحضیر الواجب المنزلي یقود التالمیذ إلى إهمال التحضیر الیومي. 

هـــاء عـــرض جمیـــع مفـــردات مـــع الـــزمن مـــن أجـــل إنأن المعلمـــین والمعلمـــات یعیشـــون صـــراعا.٥

الكتــاب المنهجـــي المقـــرر ضــمن الوقـــت المخصـــص لهــا، ممـــا یـــؤثر ســلبا فـــي عملیـــة إیصـــال 

المادة إلى أذهان التالمیذ بسبب تقدیم معلومات وافرة في وقت محدود.

:التوصیات
:باآلتيالباحث فانه یوصيإلیهافي ضوء النتائج التي توصل 

معلماتها على األهداف العامة لتعلیم مادة الـتالوة، وتـدریبهم إطالع معلمي التربیة اإلسالمیة و .١

علـــى صـــیاغة األهـــداف الخاصـــة واألغـــراض الســـلوكیة مـــن خـــالل االهتمـــام الجـــدي بالـــدورات 

.التدریبیة

إعـــادة صـــیاغة الكتـــاب المنهجـــي المقـــرر بحیـــث یراعـــى فیـــه األمثلـــة الوافیـــة وتحیـــد المفـــردات .٢

ع المفـردات الـواردة فـي الكتـاب المنهجـي المقـرر لمـادة ضمن الوقت المتاح لعرضها وربطها م

.التربیة اإلسالمیة

توفیر الوسائل التعلیمیة في المدارس االبتدائیة التي تساهم في تحقیق أهداف المـادة التعلیمیـة .٣

والتي تتصف باإلثارة والتشویق من وسائل سمعیة وبصریة أو تقنیات تربویة عامة. 

:المقترحات
:اآلتیةالدراسات جراءإتمخض عنها البحث الحالي یقترح الباحث ائج التيفي ضوء النت

.دراسة تقویمیة لكتب التالوة في المرحلة االبتدائیة .١

.ألداء معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها في المرحلة االبتدائیةدراسة تقویمیة إجراء.٢

القرآن الكریم في المرحلة المتوسطة.مقاربة للدراسة الحالیة على كتب مادة تالوةدراسةإجراء.٣
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المصادر
المصادر العربیة:

 ٢ط ،البـــابي الحلبـــي وشـــركاؤه،))التربیـــة اإلســـالمیة وفالســـفتها((،االبراشـــي، محمـــد عطیـــة. ١

١٩٦٩.

  .١٩٦٥. انجفر، فردلین، ((اإلحصاء التربوي))، بغداد، ٢

فــي التربیــة وعلــم الــنفس))، العــراق، . البیــاتي، عبــد الجبــار، ((اإلحصــاء الوصــفي واالســتداللیة٣

١٩٨٠.  

مكتبـة النهضــة ،دراسـة موضـوعیة شـاملة))-المدرسـة االبتدائیــة((،الحریـري، حسـن وآخـرون. ٤

  .١٩٦٦ ،١ط ،المصریة

صعوبات تعلیم مادة الخط العربي في المرحلـة االبتدائیة في ((،الزبیدي، جاسم صادق حمود. ٥

.٢٠٠٣ ،التربیة ابن رشدكلیة ،رسالة ماجستیر،))بغداد

. الزبیــدي، وفــاء كــاظم ســلیم، ((تعلــیم مــادة التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة االبتدائیــة))، جامعــة ٦

  .٢٠٠٠بغداد، كلیة التربیة، ابن رشد، 

،دار الكتـــب العلمیـــة،))اإلتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن((،الســـیوطي، جـــالل الـــدین عبـــد الـــرحمن. ٧

  .١٩٨٧، ١ط ،بیروت

  .١٩٨٣ ،٥ط ،لبنان،بیروت،دار العلم للمالیین،))معالم التربیة((،فاخرعاقل،. ٨

صعوبات تدریس مادة الریاضـیات فـي المرحلــة المتوسـطة فـي ((،العبیدي، فالح ذنون حمد. ٩

.٢٠٠٢ ،جامعة الموصل، كلیة التربیة،رسالة دبلوم عالي،))مدینة الموصل

ـــه((،ويعثمـــان، ســـید أحمـــد وأنـــور محمـــد الشـــرقا. ١٠ ـــیم وتطبیقات دار الثقافـــة للطباعـــة ،))التعل

  .١٩٧٨ ،٢ط ،القاهرة ،والنشر

وزارة التربیة والتعلیم،،))مناهج وأسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة((،العزیزي، عزت خلیل. ١١

.١٩٩٦ ،١ط ،جمهوریة الیمن

دار النهضـة،))القیاس والتجریب فـي علـم الـنفس والتربیـة((،عیسوي، عبد الرحمن محمد .١٢

  .١٩٧٤ ،ب. ط. ،بیروت،العربیة للطباعة والنشر

١٣ .»»»Ǘ¨ �̄ »»»ƅÃŗÃƔ̄��ÁƔ»»»ƅ§̄�Áŕ��))ـــم الـــنفس ـــة وعل مكتبـــة االنجلـــو ،))منـــاهج البحـــث فـــي التربی

  .١٩٧٧ ،٢ط ،المصریة

ـــوم، التـــدریب، األداء((،. الفـــتالوي، ســـهیلة كـــاظم محســـن١٤ ـــدریس ،المفه دار  ،))كفایـــات الت

  .٢٠٠٣، ١ط ،األردن ،وزیعالشروق للنشر والت

،مكتبـــة الفـــالح،))مـــنهج التربیـــة اإلســـالمیة أصـــوله وتطبیقاتـــه((،. مـــدكور، علـــي أحمـــد١٥

  .١٩٨٧، ١ط ،الكویت
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. المفدى، صالح بن سلمان، ((أهم مشكالت تدریسي التربیة اإلسالمیة في المدارس االبتدائیة ١٦

  .١٩٨٩لریاض، بمنطقة الریاض التعلیمیة))، كلیة التربیة، جامعة ا

. محمـــود، خیـــري جـــابر، ((الصـــعوبات التـــي واجهـــت معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة عنـــد ممارســـة ١٧

  .١٩٩٤تعلیم القرآن الكریم وفهمه في المدارس االبتدائیة))، بغداد، 

ــــد المعطــــي نمــــر وآخــــرون١٨ ــــدریس الشــــریعة اإلســــالمیة مــــنهج ((،. موســــى، عب أســــالیب ت

  .١٩٩٢ ،١ط، األردن ،لتوزیعدار الكندي للنشر وا، ))وتطبیق
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٢٤٤

)١ملحـق (ال

أسماء لجنة الخبراء

تألفت لجنة الخبراء من السادة

الجامعةالكلیةالتخصصاالسمت

الموصلالتربیة األساسیةالنفس التربويعلم   جاجان جمعة محمدا.م.د. ١

الموصلالتربیة األساسیةتربیة وعلم النفسخشمان حسنا.م.د. ٢

الموصلالتربیة األساسیةعلم النفس التربويثابت محمد خضیرا.م.د. ٣

الموصلالتربیة األساسیةعلم النفس التربوياحمد محمد نوريا.م.د.   ٤

الموصلالتربیة األساسیةعلم النفس التربوي  يذكرى یوسف الطائم.د.   ٥
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٢٤٥

)٢ملحـق (ال

االستبانة النهائیة لمعلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة اإلسالمیة

م / االستبانة النهائیة لمعلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها 

إلسالمیة المحترم األخ الفاضل معلم التربیة ا

األخت الفاضلة معلمة التربیة اإلسالمیة المحترمة 

…تحیة طیبة وبعد 

( صـعوبات تعلـیم مـادة تـالوة القـرآن الكـریم فـي المرحلـة االبتدائیـة یروم الباحـث دراسـة

وذلــك لغــرض تــذلیل تلــك الصــعوبات مــن وجهــة نظــر المعلمــین والمعلمــات فــي مدینــة الموصــل) 

اسبة لها.ووضع الحلول المن

وبمــا أنكــم فــي تمــاس مــع هــذه الصــعوبات مــن خــالل عملكــم فــي تعلــیم مــادة تــالوة القــرآن 

الكــریم بصــورة یومیــة لالســتفادة مــن خبــرتكم الحیــة فــي هــذا المجــال أرجــو التفضــل باإلجابــة عــن 

ـــك بوضـــع عالمـــة  ـــه یطـــابق مـــا )(فقـــرات االســـتبانة بدقـــة وصـــراحة وذل ـــذي ترون فـــي الحقـــل ال

ن صعوبات في تعلیم مادة تالوة القرآن الكریم .تشعرون به م

…مع الشكر الفائق واالمتنان 

التوقـیع:

االســم:

المدرسـة: 

التاریـخ:

الباحث
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٢٤٦

أوًال: صعوبات مجال األهداف

  الفقرات  ت
أجدها صعبة لدرجة

قلیلةوسطكبیرة

١
صـعوبة ترجمـة األهـداف العامـة لـتالوة القـرآن الكـریم إلـى أغــراض 

سلوكیة

عدم مالئمة البیئة التعلیمیة لتحقیق أهداف تالوة القرآن الكریم ٢

تركیز المعلمین/ المعلمات على األهداف المعرفیة ٣

٤  
عدم وجود ترابط بین أهداف تـدریس الـتالوة للسـنوات الدراسـیة فـي 

المرحلة االبتدائیة

ثانیًا: صعوبات مجال التلمیذ

  الفقرات  ت
دها صعبة لدرجةأج

قلیلةوسطكبیرة

زیادة عدد التالمیذ في الصف الواحد١

إهمال التالمیذ للتحضیر الیومي٢

اعتماد التالمیذ الكامل على معلم / معلمة مادة التربیة اإلسالمیة٣

قلة متابعة أولیاء األمور ألبنائهم٤

ضعف الدافعیة لدى التالمیذ ٥

لشرود الذهني للتالمیذ أثناء درس التالوةا٦

ثالثا: صعوبات مجال الكتاب المنهجي المقرر

  الفقرات  ت
أجدها صعبة لدرجة

قلیلةوسطكبیرة

كثرة مفردات الكتاب المنهجي لمادة التالوة في المرحلة االبتدائیة١

٢
میـذ احتواء الكتاب على عدد من المفـاهیم التـي یصـعب علـى التال

استیعابها

عدم وجود أمثلة تساعد التالمیذ على الفهم٣

عدم تناسب بعض محتویات الكتاب مع مستویات التالمیذ٤

عدم وضوح األحرف والحركات للنصوص القرآنیة ٥

محتوى الكتاب ال یتناسب مع الوقت المخصص إلنهاء المنهج٦

مع محتوى مادة التربیة اإلسالمیةعدم ترابط محتوى مادة التالوة٧
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٢٤٧

رابعًا: صعوبات مجال الوسائل التعلیمیة

  الفقرات  ت
أجدها صعبة لدرجة

قلیلةوسطكبیرة

عدم توفر الوسائل التعلیمیة لمادة التالوة١

رداءة السبورات وصعوبة الكتابة علیها ٢

لتعلیمیةعدم اهتمام المعلمین /المعلمات بالوسائل ا٣

خامسًا: صعوبات مجال المعلم

  الفقرات  ت
أجدها صعبة لدرجة

قلیلةوسطكبیرة

ندرة االختصاص الدقیق في مادة التربیة اإلسالمیة١

٢
عـــدم قـــدرة بعـــض المعلمـــین/ المعلمـــات علـــى ضـــبط الصـــف فـــي 

أثناء التعلم

كثرة الساعات التدریسیة في الیوم الواحد٣

٤
قلــة خبــرة المعلــم/ المعلمــة بطریقــة اشــتقاق األهــداف الســلوكیة مــن 

محتوى المادة وصیاغتها

٥
اعتمــاد المعلمــین / المعلمــات علــى الطریقــة التقلیدیــة فــي تـــدریس 

مادة تالوة القرآن الكریم

قلة الدورات التدریبیة للمعلمین / المعلمات لرفع كفاءتهم٦

٧
المعلمات باالتجاهات الحدیثة في تعلـبم مـادة عدم إلمام العلمین /

تالوة القرآن الكریم

خبرة المعلم المحدودة بطرائق التدریس المالئمة للمادة٨


