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 امللخص

، وحني  أهم   من الدقيقُيعدُّ التخطيط  معايري احلكم عىل جودة العمل املؤسيس 

ا أحقُّ من  -أّي مؤسسة  -يكون هدف املؤسسة  خدمة القرآن الكريم وعلومه؛ فإَّنه

غريها ببذل املجهود للوصول إىل الكامل البرشي  يف دقهة التخطيط. وإنه مشكلَة 

ظات القرآنية ُتوِجُب عىل املؤسسات القرآنية البحَث عن التخطيط الزمنّي للمحفو

حلول غري تقليدية هلا. وحياول هذا البحث أن يستخدم النمذجة الرياضية لصياغة 

نموذٍج تقريبي ُيمكن استخدامه يف التخطيط الزمنّي الدقيق، وترسيم مناهج 

ل  املحفوظات القرآنية يف املدارس واحللقات التي تطمح للنموذجيهة. ويؤص 

البحُث للتخطيط الدقيق للمحفوظات القرآنية، ُمقرِتًحا معادلًة إمجاليًة ضابطًة 

َمصوَغًة بِناًء عىل دراسة العوامل املؤثرة عىل مقدار ما يمكن للطالب حفُظه يوميًّا، 

ب ذوي قدرات  م ثالَث ُمعادالٍت رياضيهة تناسُب ثالث فئاٍت من الطاله وُيقد 

ة حماوحتصيليهة متفاو والتطوير.  والتحسنيالت جتريبيهٍة للتعديل تة، وهي خالصُة عده

م البحُث النموذَج بمعادالته وتطبيقاته يف صورة برنامٍج حاسويبٍّ سهل  كام ُيقد 

 االستخدام.

 

                            

 
 
 
 



 استخدام النمذجة الرياضية في التخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية           د.محمود عبد الجليل روزن

103 

 املقدمة
نفد، واحلمد هلل عىل تيسري احلمد هلل عىل عطائه املمتّد، محًدا بعدد كلامته التي ال ت

 ِذكره: احلمِد؛ فال يويف  تتابُع املحامِد تتابَع املحامد، ولكن حسُب املريَد قوُله جله 
. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأنه [7]الزمر: ﴾ڎ ڎ ڈ  ڈ ﴿

ًدا عبد اهلل الـُمصطفى ونبيُّه الـُمجتبى  وهم وعىل آله وصحبه وَمن اتبع ×حممه

ا بعدُ   : بإحسان عىل طريق احلق  واهلدى. ثمه أمه

ل بحفظ فقد اختصه اهلل  ها أن تكفه ة اخلامتة بخصائص لعله من أمه   األمه
 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ﴿ حيث قال: ×الكتاب الذي ُأنزل عىل نبي ها 

ة: فال َعَجَب أن سبهب اهلل . [9]احلجر: ںں ﴿األسباب وهيهأها هلذه الـُمهمه

، هذا التأكيد بالتكرار  [77أربعة مواضع؛ أوهلا:  ]القمر: ﴾ڻڻڻڻۀ

 -سلًفا وخلًفا  -متواتر األثر يف الواقع؛ إذ اشتغل طوائُف من خيار علامء األمة 

بتعليم القرآن وحتفيظه؛ فلم خْيُل زماٌن وال مكاٌن منهم من لدن جيل الصحابِة إىل 

 .   وقت الناس هذا، وإىل أن يشاء اهلل

وقد امتاز العرُص احلارُض بالعمل املؤسيس  املنظهم يف خدمة القرآن الكريم 

وعلومه، بحيث يمكن القول بأنه حتفيظ القرآن الكريم صار ِعْلاًم واضح املعامل 

د اآلفاِق؛ األمر الذي ُيساعد عىل التقعيد والتأصيل لكثرٍي من  والقواعد حُمده
ة لعلم التحفيظ،  مسائله، واألمر الذي من شأنه أن ع البحوث البينيَة اجلاده ُيشج 

والتي ُتزاِوُج بينه وبني فروٍع أخرى من العلوم التي قد ال يبدو بينه وبينها قريُب 

صلٍة. وبعد أن أضحى استخدام التقنية وعلوم احلاسِب يف خدمة التحفيِظ من 

 إىل الـُمزاوجة بينَه وبني -بإذن اهلل-الـُمسلهامت؛ صار ُيطمُح يف الـُمستقبل القريِب 

 وفسيولوجيا املخ  ونظريهات يم،اإلحصاء واقتصاديهات الرتبية والتعل معلو

دة ... وغري ذلك.   الذكاءات الـُمتعد 
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إنه حفظ القرآن الكريم له خصوصّيٌة، فال ُيقاس عىل غريه من املواّد التعليمية؛ 

ها: رضورة أن حيفظ كلُّ  ُمسلٍم قدًرا من القرآن، ورضورة  ألسباٍب كثريٍة؛ من أمه 

بواجب احلفظ الكفائّي للقرآن الكريم كاماًل،  –عىل وجه اإلمجال  –أن تقوم األمة 

بكل  ُوجوِه ذلك احلفظ: حفظ االستظهار والرواية، وحفظ الفهم والدراية، 

 –وحفظ التطبيق والرعاية. فهو خيتلُف بذلك عن املحفوظات األخرى التي غايتها 

ل تقديًرا علميًّا، ثم  -كثرٍي من األمر يف  أن يستظهرها الطالُب ليناَل درجًة أو لُيحص 

ٌ بتيسري  ينساها بمجرد أن ينتقل إىل غريها. ومن خصوصيهة حفظ القرآن أنهه ُميَّسه

ة إىل حتقيق  ، ولكنه ذلك ال يعني ترك األخذ باألسباب التي ترقىاهلل  باألُمه

قت اإلتقان اإلتقاِن يف خرِي عم عىل  -ٍل؛ أال وهو تعلُّم القرآن وتعليمه؛ فإن حقه

قه يف غريه.  -الوجه الوجيه ٌة أن حُتق   يف هذا الشأن العظيم، فهي حريه

مبنيهٌة عىل ُمستوياٍت تفكرييهة  -كفرٍع هامٍّ من فروع العلم -وألنه الرياضيهات 

علمية يف فروع املعرفة شتهى، وألنه  ُعليا، كان هلا أكرب األثر فيام نلمسه من رفاهيةٍ 

ِة والنظام يف أرقى ُصورمها= فقد كان من البدهيّي أن تتهجه  قه الرياضيهات ُمرتبطٌة بالد 

دٍة تنتمي إىل جماالٍت معرفية متباينة،  إليها قرائح الباحثني عن حلول ملشاكَل ُمعقه

 جة الرياضيهة.باستخدام آليهات متعددة من أشهرها ما ُيعرف بالنمذ

وجرًيا عىل هذا الُعرِف العلمّي؛ فإنه مشكلًة من ُكربى املشكالِت التي ُيواجهها 

الـعاملون يف حقل التحفيظ القرآيّن قد ُتساعُد النمذجُة الرياضيهُة يف حل ها، هذه 

 : التخطيط الزمنّي للمناهج واملحفوظات القرآنية. املشكلة هي

  مشكلة الدراسة:
كثرًيا من العاملني يف حقل تعليم القرآن وحتفيظه وختطيط مناهجه؛ يواجه   

مشكلُة عدم دقهة التخطيط الزمني  )اإلمجايل/الشهري/اليومي( للمحفوظات 

ها: -يف تقدير الباحث  -القرآنية للطالب. هذه املشكلة   ناجتٌة عن أسباٍب؛ من أمه 
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 بة الكربى من الطالب ضيق الوقت املتاح للتعليم القرآين، إذ إنه النس

غني له، فهم  املنتسبني للتعليم القرآين يف معظم الُبلداِن العربية واإلسالمية غري ُمتفر 

 ينتسبون إىل تعليٍم نظاميٍّ ما، فال َيبقى إال قليٌل من الوقت للتعليم القرآيّن.

  ُسوء ختطيط هذا الوقت القليل من ِقَبل واضعي املناهج والقائمني عىل

 حللقات.إدارة ا

  غياب الدراسة العلمية الـمبنيهة عىل التنظري الصحيح والتجربة الـُمحكمة؛

التي ُتتيُح ختطيط كميهة الـمحفوظات لكل  طالٍب ختطيًطا سلياًم؛ فال تلزمه بأقله مما 

يستطيع؛ فُتضيع عليه أوقاًتا ِجده ثمينة، وال ُتثقل كاهله بام ينوء به؛ فتدفعه دفًعا إىل 

 ِت من التعليم القرآيّن، وإن انتهى فإىل غرِي إتقاٍن.   التفلُّ 

؛  فإنَّ للمشكلة درجتين:  وإجماًلا
أاله ُيوجد ختطيٌط للمحفوظات؛ فال ُيعرُف كم جيب أن حيفظ الطالب  األولى:

ٍة معيهنة، وال متى سينتهي من ختم القرآن الكريم  . خالل ُمده
، لكنهه غري مبنيٍّ عىل افرتاضاٍت منطقية مثل: وجود ختطيٍط إمجايلٍّ تقريب الثانية: يٍّ

، والفروق الفردية بني الطُّالب، وكثافة الفصول  م معدل احلفظ مع السن  تقدُّ

واحللقات، وكفاءة املعلمني... وغري ذلك. وهذا كائٌن يف املؤسسات التي يوجد هبا 

 بعُض النظام، ولكنها مل تْرَق بعُد إىل النموذجية الكاملة.

ب ينتج عن املشكلة الرئيسة مشاكُل أخرى كثريٌة؛ منو ها: زيادة عدد الطاله

 ني من التعليم القرآين، وإمهال تدريس املناهج الرشعيهة الرضورية للرتبيةَّسباملت
ود اإلسالمية الصحيحة، وعدم قدرة املعل مني عىل إدارة الوقت بكفاءة، وعدم وج

اًل  .وغريمعايري علمية دقيقة للتقويم.. يف ثنايا  -بإذن اهلل  -ذلك مما سيأيت ُمفصه

 البحث.
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 تساؤًلت الدراسة:
هل يمكن أن تساعد النمذجة الرياضية يف حّل مشكلة التخطيط الزمني  -7

 للمحفوظات يف احللقات القرآنية؟

 ما العوامل املؤثرة عىل مقدار احلفظ اليومّي لطالب احللقات القرآنية؟ -2

عوامل املؤثرة عىل مقدار احلفظ اليومّي لطالب ما الصياغة الرياضيهة لل -3

 احللقات القرآنية ؟ وما شكل املعادالت الرياضية لفئات الطالب املختلفة ؟

 هل يمكن تطويع ذلك النموذج الستخدامه يف تطبيقات خمتلفة؟ -4

ما هو الربنامج احلاسويّب املثايّل الذي يرتجم النموذج، وُيعرب  عنه، وجيعله  -5

م للمرشفني واملعل مني؛ وخصوًصا َمن ال جييد الرياضيهات سهل االستخدا

ًة؟  إجادًة تامه

إجيايبٌّ  أثرٌ  -والربنامج احلاسويّب الصادر عنه  –هل الستخداِم هذا النموذج  -6

ِن الـُمعلمني واملرشفني يف احللقات  ب، وعىل متكُّ م مستوى الطاله عىل تقدُّ

 فوظات؟القرآنية من التخطيط الزمني الدقيق للمح

 حدود الدراسة:
م، 7/2072شهرى وحت،م7/2007لدراسة يف الفرتة الزمنية من شهرُأجريت ا

باحللقات واملدارس القرآنية التابعة إلدارة نشاط التعليم القرآين بمؤسسة اخلري 

 لإلغاثة اإلنسانية، بمحافظة الُبَحـرْية بجمهورية مرص العربية.

  الدراسات السابقة:
عىل دراسات يف استخدام النمذجة الرياضّية  -د اط العييف حدو - مل أقف

للتخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية، بل وال يف أي  جماٍل يتعلهق بالعمل القرآين  

قاٍت يف حتديد  -يف حدود اط العي-املؤسيّس، فلم أقف  إال عىل شذراٍت متفر 

وز جمتمعًة ثالث صفحات مقدار املحفوظات والعوامل التي يتوقهف عليها، ال تتجا
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: املدارس والكتاتيب القرآنية )ص (، مهارات التدريس يف 29-22يف كتايَبْ

 لفضيلة الشيخ الدكتور عيل الزهراين حفظه اهلل. (729-722احللقات القرآنية )ص

ا الدراسات عن النمذجة الرياضية وتطبيقاهتا يف بعض جماالت الرتبية  وأمه

بعضها يف املبحث املخصص للحديث عن النمذجة والتعليم َفكثرية، وسنذكر 

 الرياضية، بإذن اهلل.

  منهج الدراسة:
اتهبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفيه التحلييله يف دراسة األسباب التي 

ل حفظ الطاّلب، ثم استخدم املنهج الريايضه يف التعبري  قد يكون هلا تأثرٌي يف معده

ح العالقة بينها، عن هذه األسباب من خال ل صياغِة نموذج ريايض  جيمعها وُيوض 

وتطويره، وسيأيت  ثمه استخدم املنهج التجريبيه يف اختبار صحة النموذج وتعديله

مزيُد توضيٍح للمنهجية التجريبية التي اتهبعها الباحث عند احلديث عن صياغة 

 النموذج يف الفصل الثاين بإذن اهلل.

م الباحث ختريج اآليات واألحاديث واآلثار، فإن كان وبصفة عامٍة؛ التزَ 

احلديث يف أحد الصحيحني اكتَفى بالعزو إليه، وإن أخرجه غريه. كام التزم بتوثيق 

ر ذكر املصدر بقول: )ُينَظر:...(.  النقول  ؛ فإن مل يكن النقُل حرفيًّا صده

يف معادالت وكلُّ ما فيه ِذْكر أعداد صفحاٍت أو أسطٍر من القرآن الكريم 

النموذج الريايض  أو الربنامج احلاسويّب؛ فَوْفق طبعة املدينة برواية حفص عن 

 عاصٍم، وعدد صفحاهتا ِستُّامئة وأربع صفحات. 

 خطة الدراسة:
 جاءت هذه الدراسة يف مقدمة وفصلني وخامتة:

وفيها بياٌن لـُمشكلة الدراسة وتساؤالهتا وحدودها، والدراسات المقدمة: 

 بقة يف املوضوع، ووصٌف ملنهج الدراسة وُخطهتها.السا
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يف تعريف النمذجة الرياضية والتخطيط وما يتعلهق هبام. وفيه  الفصل األول:

 مبحثان: 

النامذج الرياضية؛ مفهومها، وفوائدها، وكيفية بنائها،  المبحث األول:

 واستخداماهتا املقرتحة يف املؤسسات القرآنية  

 خطيط الزمني للمحفوظات القرآنية.الت المبحث الثاني:
يط الزمني للمحفوظات طالنموذج الريايض املقرتح للتخالفصل الثاني: 

 القرآنية. وفيه أربعة مباحث:

 حتليل املشكلة، ودراسة العوامل املؤثرة عليها. المبحث األول:

 الصياغة الرياضية للعوامل املؤثرة عىل املشكلة.: المبحث الثاني

 تطبيقات النموذج. المبحث الثالث:
 حتويل النموذج إىل برنامج حاسويّب. المبحث الرابع:

ب واملعلمني واملرشفني. المبحث الخامس:  أثر استخدام النموذج عىل الطاله
 ملحوظات وتنبيهات عامة حول النموذج والربنامج. المبحث السادس:

ل إ الخاتمة والتوصيات: ليها البحُث، وفيها إمجاٌل ألهم  النتائج التي توصه

 .النتائجوتوصيهاٌت مبنيهٌة عىل تلك 

واهلل أسأُل أن جيعلنا ممهن وفهقهم خلدمة كتابه، وتعلُّمه وتعليمه، وتدبُّره والعمل 

به. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
(1)

. 

                                           
ه بخالص الشكر والتقدير ملَن ساهم يف إمتام هذا البحث، ويف مقدمتهم:( 7)  ال يفوتني أن أتوجه

 ل الرياضيات باملدارس؛ شعبان حممد عبد الوارث الشيخ: األستاذ الثانوية  مدرس أوه

.بجمهورية  له بمراجعة اجلزء اخلاص  بصياغة النموذج الريايض   مرص العربية؛ لتفضُّ

 املرشفتان باملدارس القرآنية مد الغندور، ومربوكة ناجح بدر...األختان الفاضلتان: نرمني حم

 بمؤسسة اخلري؛ ملسامهتهام يف ملء بيانات املتابعة وتفريغها، وتدقيق العمليات احلسابية.

 أمري مكرم حممد، حممد عصام مبارك، ومصطفى حممد حممود... اإلخوة املهندسون :

 .خرباء الربجمة؛ ملشاركتهم يف تصميم الربنامج احلاسويب  وتنفيذه
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 الفصل األول
 يف تعريف النمذجة الرياضية والتخطيط وما يتعلق بهما

 املبحث األول
وفوائدها، وكيفية بنائها، ومعايري تقوميها، نماذج الرياضية؛مفهومها،ال

 واستخداماتها املقرتحة يف املؤسسات القرآنية  
 Modeling : ( النمذجة3/3)

بأنه: اجتاه عقيل  Model النمذجة هي فن  بناء النامذج، ويمكن تعريف النموذج

ترتبط مع العامل الواقعي. يتولد من جمموعة من املفاهيم والعالقات املتداخلة 

والنموذج متثيل هلذا الواقع وتبسيط له حيتاج إىل قدرة عىل اإلبداع واالبتكار 

لتشكيله
(1)

. 

ط للحقيقة، ويشمل اجلوانب املهمة التي تساعد  فالنموذج تقريٌب رمزيٌّ مبسه

قيقة عىل فهٍم وضبٍط أفضَل للظواهر املدروسة، وإن كان غري تامٍّ ألنهه ال يمثل احل

كلها
(2)

. 

ن من ُمعطياٍت ُمستقاٍة منه، قد تقلُّ وقد  وإًذا؛ فالنموذج جتريٌد للنظاِم يتكوه

نة. ُتستخدم تلك  تكثُر، وقد تكون دقيقًة بدهييهة، وقد تكون تقريبيًة أو خُممه

 -أو يستحيل- املعلومات إلجراء جتارب افرتاضية ُمتخيهلٍة عىل النظام؛ يصعب

اٍت غري إجراؤها يف الوا قِع، إذ إنه التجريَب يف الواقع من شأنه أن حُيدث تغريُّ

حُمتملة، أو قد يكون بطيًئا حيتاج زمنًا طوياًل لتجريبه، وقد يكون هذا التجريب 

                                           
(7)Administration of Public Education. P.60.  

 (.66ينظر: النمذجة يف جمال التخطيط الرتبوي )ص  (2)
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ًفا، ثمه هو  ب إىل  -يف النهاية -ُمكل  قد يصدق وقد ال يصدق، وبذلك يضطر الـُمجر 

ةِ  إعادة الكره
(1)

 . 

ذج االقتصادية التي ُيدَرس من خالهلا التأثرُي الـُمحتمُل ومثال لذلك: النام

 لتطبيق سياسٍة اقتصاديٍة ُمعيهنة، فتطبيقها بدون دراسٍة نموذجيٍة آلثارها الـُمحتملةِ 
قد يؤدي إىل نتائج كارثيٍة تعصف بالكيانات االقتصادية، بل بالنُّظم االقتصادية 

ون ُ  لُِدَوٍل بأرسها. ومن هنا؛ جلأ املهتمُّ بتلك الدراسات إىل حماولة صياغِة نامذج ُتعرب 

عن الواقع، ليستبدلوا باملامرسات الواقعية غري املنضبطة والـُمكل فِة؛ جتارَب 

 افرتاضيهًة ال تتطلهُب يف حالة فشلها أكثر من تعديل للنموذِج أو تطويٍر له. 

أساسها، ويمكن إنه استخدام النموذج يؤدي إىل فحص الفرضية التي ُبني عىل 

؛ فإنه  إعطاء حكم عىل فرضية ما من خالل نتيجة تطبيق النموذج العميّل. وعىل كلٍّ

التعبري عن النظريات يف صورة نامذج ثمه دراسة تلك النامذج يؤدي إىل نمو 

املعرفة
(2)

. 

للعلوم اإلنسانية؛  ُب العلوم التجريبيهة أكثر منهاوقد ُيظنُّ أنه النمذجة تناس

بية والتعليم، ولكنه الواقع يقول بأنه هناك ظواهَر ومشكالٍت يف موضوع كالرت

وخُمَرجاٍت،  تبسيُطها إىل ُمدَخالٍت وعملياٍت  -بكل تأكيد  -يمكنالرتبية والتعليِم 

؛ تشكيُلها كنامذج تستعمل فيها سلسلة من  ومن ، املعادالِت لدراسة تلك الظواهرثمه

عرفة إال يمكن استخدام النامذج فيه بصورة أو وما من فرٍع من فروع العلم وامل

بأخرى. ومن فروع الرتبية والتعليم التي اسُتخدمت فيه النامذج بكثرة: علم 

اقتصاديات الرتبية والتعليم، إذ ُيعطي دالالٍت صادقًة عن التكاليف التعليمية 

                                           
 (.73ينظر: النمذجة واملحاكاة )ص ( 7)

(2) A Primer on Simulation and Gaming. P.25-26. 



 استخدام النمذجة الرياضية في التخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية           د.محمود عبد الجليل روزن

134 

صاد والرتبوية، وهذا من األسباب الرئيسة التي أدهت إىل االعتامد عىل االقت

والرياضيات يف بناء النامذج الرتبوية والتدريسية وتطويرها
(1)

. 

كام يمكن أن تستخدم النامذج بكافة أنواعها يف تدريس العلوم املختلفة
(2)

 . 

 ( أنواع النماذج:3/3)
م النامذج بعدة اعتباراٍت تقسيامٍت كثريةً  ُتقسه

(3)
نا منها يف هذا املقام  ؛ ما هُيِمُّ

 تقسيمها إىل:

 ج مادية فيزيائيةنامذ Physical Models  : وهي التي تبنى باستخدام

وذلك الختبار  مواده حمسوسٍة مثل بناء نموذج لطائرٍة أو سفينة يف مرحلة التصميم،

امت التي ُتستخدم ملحاكاِة قطاع من ختأثري العوامل امل تلفة عىل هيكلها، وكاملجسه

تأثري تداخل مدارات األجرام عىل املجموعة الشمسية بكواكبها ونجومها؛ لدراسة 

 دوراَّنا.

 نامذج الكمبيوتر Computer Models :فيها  وهي نامذج تستخدم

 .Simulation إمكانات الكمبيوتر املختلفة ملحاكاة الواقع
  نامذج رياضيةMathematical Models : وُيستخدُم لبنائها عالقات

 سوٍم بيانية..إلخ رياضية، يف صورة ُمعادالت أو دواله أو جداول أو ر

                                           
 (.67ينظر: النمذجة يف جمال التخطيط الرتبوي )ص ( 7)

(2) Models in Science Education: Applications of Models in Learning 

and Teaching Science. P: 35. 

(، 79-74رتبوي )صذجة يف عملية التخطيط ال(، النم74-73ينظر: النمذجة واملحاكاة )ص ( 3)

 كام ينظر:

Models in Science Education: Applications of Models in Learning and 

Teaching Science, P. 35-45. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical model. 
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 وفيام يأيت تفصيل القول يف النامذج الرياضية.

 Mathematical Modeling ( النمذجة الرياضية3/1)
الرياضيات من أهم  فروع العلِم، وعليها ينبني كثرٌي من التطبيقات يف شتهى 

املجاالت احلياتية. ومن أهم  تطبيقات الرياضيات يف فروع العلوم املختلفة ما 

ى بالنمذجة الرياضيةيُ  والنمذجة الرياضية هي . Mathematical Modeling سمه

علم )فّن( بناء النامذج الرياضية
(1)

. 

ف النموذج الريايض بأنهه: عالقة رياضية بني  Mathematical Model ويعره

ظاهرة واقعية والعوامل املرتبطة هبا
(2)

. أو هو وصف لنظام أو ظاهرة ما باللغة 

الرياضاتيةواملفاهيم 
(3)

 . 

فإنه النامذج الرياضية هي نامذج تقوم عىل استخدام  وبعبارة أكثر تفصياًل؛

العالقات واملفاهيم الرياضية يف بِنيتها لتصف ظواهَر أو ُمشكالٍت بداللة متغرياهتا 

ومدخالهتا املختلفة والعالقات السببية بينها، ويعرب عن ذلك يف صورة عالقات 

رمٍز ريايضٍّ فيها واحًدا من املتغريات املؤثرة يف الظاهرة أو  رياضية، يمثل كلُّ 

الريايضُّ شكل معادلة رياضية أو  املشكلة موضع االهتامم، وغالًبا ما يأخذ النموذج

متباينة أو مصفوفة أو رسوم بيانية أو غري ذلك
(4)

 . 

النموذج الريايض يتضمن جانًبا أو أكثر لظاهرة ما، وكلام كانت اجلوانب 

نة فيه أكثر؛ كان النموذج أقرب لتمثيل الواقع. إًذا؛ النموذج الريايض صورة ا ملضمه

                                           
(1) Mathematical modeling: The interaction of culture and practice. 

Hodgson et al, P: 167.  

 (، األعداد وتطبيقاهتا الرياضية واحلياتية55ليب حديثة يف تعليم الرياضيات )صينظر: أسا (2)

 (. 29)ص

 .http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical model (3)               ينظر:( 3)

(4) Mathematical modeling : A new approach to teaching applied 

mathematics. Burghes & Borrie. P: 82. 



 استخدام النمذجة الرياضية في التخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية           د.محمود عبد الجليل روزن

133 

طة ألهم خواّص املوقف الواقعي، وال نستطيع  بنموذج ريايضٍّ مهام  -غالًبا  -مبسه

كان دقيًقا أن نجعله يتضمن كل تعقيدات املوقف الطبيعّي، إال أنه حذف بعض 

قد ال يؤثر يف دقهة تعبري النموذج عن الظاهرةالعوامل املحيطة قليلة األمهية 
(1)

 .

فالرتكيز عىل املتغريات الرئيسة يف الظاهرة أو املشكلة املبحوثة يعدُّ نوًعا من 

 التبسيط املطلوب أحياًنا.

 ( مواصفات النموذج الصحيح:3/4)
يمكن تلخيص الرشوط التي جيب أن تتوفهر يف النموذج الريايض  ليكون 

 ام ييل:صحيًحا؛ في

 .د من املتغريات  وجود عدد حمده

 .القدرة عىل تعريف هذه املتغريات بشكل واضح ودقيق 

 .إمكان قياس هذه املتغريات أو مالحظتها بدقة 

 .إمكان تكوين عالقة رياضية بني املتغريات 

 ة السببيهة بني الظاهرة املدروسة وتلك املتغريات ـالقـون العـأن تك

واضحة
(2)

. 

 استخدام النماذج الرياضية وأهميتها:( فوائد 3/3)
ا بقدر ما هلا من تطبيقات يف شتهى  الستخدام النامذج الرياضيهة فوائُد كثرية جدًّ

ٍة؛ فإنه  فروع العلوم التطبيقية واإلنسانية والرتبوية والسياسية وغريها. وبصفٍة عامه

من أهم  فوائد النمذجة الرياضيهة
(3)

: 

                                           
 (.23ينظر: أثر استخدام النمذجة الرياضية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي )ص ( 7)

ينظر: مدى فاعلية بعض النامذج الرياضية يف التنبؤ بإتقان تالميذ الصف األول الثانوي ملادة ( 2)

  .(90)صت يف مرحلة التعليم العام (، تطوير مناهج الرياضيا29الرياضيات )

 (.33-29ينظر: أثر استخدام النمذجة الرياضية يف تنمية مهارات التفكري )ص ( 3)
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 شكالت والظواهر وتوضيحها وحتليلها ملكوناهتا،املساعدة يف تبسيط امل 
فُتصبح مفهومة بعد أن كان يتعذر رؤيتها. وتتضمن النامذج استخدام األساليب 

الرياضية يف التعبري عن املشكالت، وتنظيم املعلومات بام قد ال ُيدَرُك بالتعبري 

، ألنهه يتحده  ؛ فضاًل عن َكْوِن التعبري الريايض  أدقه ٍة هي لغة اللفظي  ث بُِلغٍة جد  داله

 األرقام واملعادالت.

  ُيوف ر استخدام النامذج الرياضيهة الوقوف عىل اخلطإ االفرتايض  قبل حدوثه

ر لألخطاء، وتوفري ها: التصحيح الـمبك  الوقت  يف الواقع، ويف هذا فوائُد؛ من أمه 

 واجلهد، وجتنُّب املخاطر الكارثية غري الـُمحتملة.

 ثمه البناء عىل هذا الفهم  دام النامذج ملحاولة فهم الواقع،استخ يمكن

السترشاف املستقبل، ويف استرشاف املستقبل من الفوائد: جتنُّب املفاجآت، أو عىل 

ف ما سيكون  األقل االستعداد هلا، والتعامل معها بمنطق الفعل ال رّد الفعل، وتشوُّ

ته، واالنط يكون الق مما هو كائٌن إىل ما جيب أنعليه املستقبل فتعدُّ له ُعده
(1)

. ويف 

، ولعله يف  ِة بتمثيل الغايِة، ويف هذا أعظُم احلافِز لكل  جُمدٍّ االسترشاف إيقاٌظ للهمه

ر عن اجلنهة يف الَوْحَيني مثااًل واضًحا عىل أمهية االسترشاف يف  احلديِث الـُمتكر 

 تنمية احلافز نحو اإلنجاز. 

 ناسبة نحو استخدام الرياضيات يف سياقات تطبيقية. إحداث اجتاهات م

 ويف هذا تنميٌة للمستويات العليا من التفكري؛ كالتحليل والرتكيب والتقويم.

  تنمية اإلبداع وتعزيزه، وحتسني االجتاه نحو.  حل املشكالت بأسلوب علميٍّ

 ،تعزيز االجتاه نحو استخدام التقنية؛ إذ إنه النامذج من السهل برجمتها 

وبذلك نضمن االستفادة من إمكانات احلواسيب والعقول اإللكرتونية، وأمهها: 

                                           
 (.49-47ينظر: االسترشاف املستقبيل يف القرآن الكريم )ص ( 7)
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 الدقة والَّسعة والسعة التخزينية والقدرة عىل معاجلة البيانات املعقدة. وتساعد
النمذجة الرياضية يف توظيف تكنولوجيا احلاسبات وظهور الربامج اإلحصائية 

 وط املنضبط، واسترشاف املستقبل.اهلائلة؛ التي تساعد بدورها يف التنبؤ املرش

  للوهلة -قد ال يبدوتتيح النمذجة الرياضية ربط الفروع املعرفية التي

 أنه بينها ارتباًطا، ويف هذا من الثراء املعريف  ما فيه. -األوىل 

 ( خطوات بناء النموذج الرياضيِّ:3/3)
ى فيه بناء النامذج الرياضية حيتاج إىل علم وفن. وعىل باين النموذ ج أن يتوخه

 تبسيط احلقائق لكي ُيتيح إمكانية التحليل املنظم للظاهرة املدروسة.

وعملية بناء النموذج هي عملية متكاملة، تؤدي أجزاؤها بعضها إىل بعض، 

ربطها،  وحتتاج إىل فهم عميق لطبيعة العالقات بني املتغريات، وكيفية الوصول إىل

 املكونة لألسس التي يرتكز عليها النموذج. وحل املشكلة عن طريق حل معادالهتا

ة تصميامٍت  وقد اقرتح كثرٌي من الباحثني يف النمذجة الرياضية وتطبيقاهتا عده

خلطواٍت النمذجة الرياضية، تتهفق مجيعها يف اخلطوط الرئيسة، وإن اختلفت قلياًل 

يف  يف بعض التفاصيل الفرعية. ويمكن تبسيط كيفية بناء النموذج الريايض  

بع اآلتية اخلطوات السه
(1)

: 

التعرف عىل املشكلة أو الظاهرة املدروسة، والتعريف هبا  الخطوة األولى:

بمصطلحات حمددة واضحة؛ بحيث يؤدي هذا التعريف إىل تصنيٍف كيفيٍّ ونوعيٍّ 

، وما يؤ ثر للمتغريات، وحتديد العالقة بينها، فُيبنيه ما تأثريه إجيايبٌّ وما تأثريه سلبيٌّ

                                           
 .Mathematical Modeling. Stefan Heinz, P. 1-31                                ُينظر:( 7)

Guide to Mathematical Modeling. P.43.  

Mathematical modeling: A new approach to teaching applied mathem- 

-atics . P: 82-86.   

http://link.springer.com.dlib.eul.edu.eg/search?facet-author=%22Stefan+Heinz%22
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تأثرًيا مبارًشا وما يؤثر تأثرًيا غري مبارٍش، وما حُيدث أثًرا عظياًم مما حُيدث أثًرا يمكن 

ات حتديُد  ات ذات القيمة التغايض عنه...إلخ. كام يدخل يف تصنيف املتغري  املتغري 

ات جمهولة القيمة )املتغريات املضبوطة( املعلومة املتغريات غري املضبوطة(، ) من املتغري 

ات اخلارجية هي  ات اخلارجية، فاملتغري  ات الداخلية واملتغري  وكذلك حتديد املتغري 

ات الداخلية فتستنبط قيمتها من  ا املتغري  التي تؤخذ قيمتها من خارج النموذج، أمه

نها النموذج.  خالل حل املعادالت التي يتضمه

ات، وال  افرتاض النموذج، وال يكون إال بعد حتديد الخطوة الثانية: املتغري 

ات وتقسيمها، وإنهام يلزم حتديد د تصنيف املتغري   يكفي لتحديد املشكلة جمره
ات، وبتحديد تلك العالقات نكون قد نجحنا يف حتديد  العالقات بني تلك املتغري 

 املشكلة وصياغتها صياغة واقعية صحيحة. 

ضيهة يف صورة نموذج حتويل الصياغة الواقعية إىل صياغة ريا الخطوة الثالثة:

ريايضٍّ للمشكلة، من خالل معادالت رياضية تظهر طرفني متعادلني عىل جانبي 

املعادلة. ومن تلك املعادالت: معادلة اخلّط املستقيم، ومعادلة اخلّط غري املستقيم، 

والقطع املكافئ...وغري ذلك. هذه املعادالت تكون أدوات فحص للعالقات 

ات  يف تلك املعادالت أن ُيعربه برمز عن كل متغري  سالفة الذكر. وُيراعى  من املتغري 

املؤثرة يف املشكلة أو الظاهرة؛ والتي سبق اعتبارها وتصنيفها يف اخلطوتني 

لة بل قد تكون السابقتني. وال تقترص هذه الصياغة الرياضية عىل شكل املعاد

 ...إلخ.  متباينة أو مصفوفة

ربية أو التفاضل موذج رياضيًّا باستخدام الطرق اجلمعاجلة الن الخطوة الرابعة:

، أو باستخدام املحاكاة احلاسوبيةباستخدام برامج احلل بالكمبيوتر، أو  أو التكامل، أو

 غري ذلك من الوسائل املناسبة.



 استخدام النمذجة الرياضية في التخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية           د.محمود عبد الجليل روزن

130 

، وما معناه  الخطوة الخامسة: ، وتوضيح داللة هذا احلل  تفسري احلل الريايض 

  يف الواقع؟

التحقق من صحة النموذج، واختبار مدى قدرة النموذج  سة:الخطوة الساد

عىل متثيل الواقع، بمقارنة النتائج املشاهدة بنتائج حل  النموذج. وهل يمكن تطبيق 

ق النموذج اهلدف منه؟  القيم عىل الواقع؟ وهل احللول الرياضيهة ُمقنِعة؟ وهل حقه

اٍت ُأمهلْت  يف الصياغة األوىل؟ فإن كانت  وهل يمكن حتسني النموذج بإضافة متغري 

النتائج غري ُمرضية فُيعاد النظر يف الصياغة مرة أخرى بالرجوع إىل اخلطوة الثانية، 

وتطوير النموذج، بإلقاء الضوء عىل املزيد من املتغريات الـُمهَملة قليلة األمهيّة 

ٍل يعطي نتائج أ هبدف دجمها يف النموذج األصيل؛ للحصول عىل نموذج فضل، معده

كام ُينظر يف توسيع جمال استخدامه بحيث َيصُلح ملواقف جديدة؛ من خالل دراسة 

 عالقة النموذج بنامذج أخرى يف نفس املجال.

ا إن كانت النتائج ُمْرضية ومتطابقة مع الواقع أو قريبة منه؛ فننتقل للخطوة  أمه

 السابعة.

م النموذجاستخدام  الخطوة السابعة: وِصيَغ من أجله، مع  وتطبيقه فيام ُصم 

ل عليها، وتوضيح ما جيب توضيحه، وحتديد  إعداد التقرير بالنتائج الـُمتحصه

 التفاصيل التي جيب ذكرها ليصري التقرير ُمفيًدا.

 
 ( يُلخِّص هذا التصميم:3والشكل التالي )رقم
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(: خطوات النمذجة الرياضية1شكل )
(1)

 

( عامل الواقع أو العامل 7، 6، 7ي عىل اليمني )متثل احلقول الت ويف هذا الشكل:

امل ) ( الَعاملَ االفرتايض أو عامل الرياضيات، 4، 3احلقيقّي، وُيمثل احلقالن عىل الش 

ا احلقالن األوسطان ) ( فيظهُر فيهام التفاعل والتداخل بني عامل الواقع 5، 2وأمه

 والعامل االفرتايض.

 ذير استخدامه:( معايير تقييم النموذج، ومحا3/3)
أول ما ُيقاس به النموذج هو درجة متثيله للحقيقة، ودرجة الفائدة منه. فعىل 

ى فيه تبسيط احلقائق؛ لكي يسمح بإمكانية التحليل املنظهم  باين النموذج أن يتوخه

للظاهرة املدروسة التي سيطبق عليها النموذج، فإن فشل يف وصفها أو التنبؤ 

البتعاد عنه، إذ إنهه لن يؤدي إىل توقُّع العالقات الكامنة ببعض متغرياهتا؛ فيجب ا

واحلقيقية بني أجزاء الظاهرة، هذا التوقع الذي ُيعترب األساس األول لعمل 

النموذج، ولذا؛ فبناء النامذج حيتاج إىل مهارة خاصة
(2)

. 

                                           
 Mathematical modeling: A new approach to teaching appliedاملصدر: ( 7)

mathematics. P: 82.   

 (.72النمذجة يف جمال التخطيط الرتبوي )ص( 2)
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 : يتوقف عند هذه التنبيهاتوبصفٍة عامٍة؛ جيب عىل باين النموذج وُمستخدمه أن 

  ه احلقيقة لتناسب النموذج؛ فاملفروُض أنه النموذَج مبنيٌّ عىل مجلة ال ُتشو 

 ُمعطياٍت من الواقع، ال العكس.

  ودرجة االستفادة منها تعتمد ، م هلدف معنيه النامذج أدوات جتريبية ُتصمه

عىل درجة الوعي هبا وبحدود استخدامها، وإنه استخدامها يف غري موضعها يؤدي 

ا بام ُوضع له، ومن اخلطأ  إىل نتائج عكسية ُتفقدها فائدهتا؛ فالنموذج ُيعترُب خاصًّ

 تعميمه بدون دراسٍة. 

 د انطباُقه  من التحفُّظ حتهى يتأكه
ٍ
التامُّ  جيب التعامل مع نتائج النموذج بيشء

 عىل الواقع.

 .ال تستنتج أشياء فيام وراء جمال صدق فرضية النموذج 

 لتي متي ز بني النموذج والواقع.احتفظ بالعالقة الواضحة ا 

  كن مِرًنا يف تطوير النموذج كلهام تطلهب األمر ذلك. واعلم أنه النموذج قد

ر  ُيساِعد يف التخطيط إلجياد واقٍع أفضل، فإن ُوجد هذا الواقع صار لزاًما أن يتطوه

ذج النموذج ليواكب الواقع اجلديد الذي كان هو أحد أسباب الوصول إليه، فالنمو

ل اإلنسان إىل القمر وأقرب الكواكب لألرض )مكوك الفضاء( لن  الذي سيوص 

ة، فاعترْب. -الًباغ-يكون  بصورته هو النموذَج املناسب للوصول إىل حدود الـمجره

 ( بعض  تطبيقات النمذجة الرياضية في مجال التربية والتعليم:3/3)
ومنها النمذجة -اعهاُأجري العديُد من الدراسات الستخدام النمذجة بأنو

يف جمال الرتبية والتدريس، وقد أمجع الباحثون عىل أنه النامذج أدواٌت  -الرياضية

 ، ة مثرية ودافعة لعملية البحث بشكل عاٍم، ولزيادة املعرفة بشكل ٍخاصٍّ حيويه
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ه ملثل هذا النوع من األدوات، واستخدامه يف عمليات  وأدهى ذلك إىل التوجُّ

ةاستقصاء املعرف
(1)

 . 

ويف العامل العريّب ظهرت دراساٌت طبهقْت نامذَج يف جمال التخطيط الرتبوي، 

 : ومنها

بعنوان: النامذج  7967دراسة عبد الوهاب خياطة وفريد البستاين عام  -7

االقتصادية وتطبيقها لتقويم حاجات الرتبية والتعليم يف اجلمهورية العربية 

 السورية.

ية يف ختطيط  7927دراسة صليبا روفائيل عام  -2 بعنوان: النامذج الكم 

 مستقبل الرتبية يف الوطن العريب.

بعنوان: تطوير نموذج الختاذ قرار تربوّي  7925دراسة أنامر الكيالين عام  -3

 بشأن قبول الطلبة يف مرحلة التعليم العايل.

بعنوان: تطوير أنموذج ريايض لدراسة  7929دراسة نسيم الصناع عام  -4

-2000م وحتى عام 7922-7927امعات األردنية للسنوات اإلنتاجية يف اجل

 م.2007

بعنوان: تطوير أنموذج لتحديد األولويات ،7995دراسة امتثال السقا عام -5

ةيف جمال التخطيط ال  والعاجلة. وقد استطاعت رتبوي ثمه األولويات الـُملحه

الدراسة تطوير أداة عمليهة ليستخدمها صانع القرار
(2)

. 

بعنوان: مدى فاعلية بعض النامذج الرياضية 7994اجلبة عام دراسة عصام -6

 يف التنبؤ بإتقان تالميذ الصف األول الثانوي ملادة الرياضيات.

                                           
 (.20النمذجة يف جمال التخطيط الرتبوي )( 7)

(، 24-22( ُمستفادة من بحث: النمذجة يف جمال التخطيط الرتبوي )ص5-7الدراسات من )( 2)

 ومل يتسنه للباحث الوقوف عىل بعضها.
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الرياضية  بعنوان: أثر برنامج يف النمذجة 2006دراسة أمحد الرفاعي عام  -7

يف تنمية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وسلوك حل املشكلة ومهارات التدريس 

 اعية.اإلبد

بعنوان: استخدام النامذج الرياضية يف حل  2002دراسة كريمة أمحد عام  -2

 املشكالت التطبيقية يف الرياضيات لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األسايس.

 بعنوان: أثر استخدام النمذجة الرياضية،2072دراسة مبارك أبو مزيد عام -9

الصف السادس األسايس  يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالب

بمحافظات غزة
(1)

 . 

وأما يف جمال العمل القرآين املؤسيس بصفة عامة والتعليم القرآين بصفة خاصة 

 .فهناك تطبيقات كثرية مقرتحة، سوف نوردها يف توصيات البحث بإذن اهلل

 

                            

 

                                           
(، ومل يتمكن 9دة من رسالة الباحث مبارك أبو مزيد، املذكورة برقم )( مستفا2-6الدراسات )( 7)

 الباحث من االط الع عىل بعضها.
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 املبحث الثاني
 ية وأهميتهالتخطيط الزمين للمحفوظات القرآن

 ( معنى التخطيط في اللغة:3/3)
، وال تظلم عنه شيًئا. وَخطه اليشء خُيطُّه  الَخطُّ: الطريُق، يقال: اْلَزْم ذلك اخلطه

 خطًّا:كتبه بقلٍم أو غريه.

؛  كأَّنا اسم للطريقة. واخلَُّطُة: األمر؛ يقال: ُسمُته ُخطهَة َخْسٍف، واخلُّطُة كاخلَط 
. ويف

ٍ
ًل يسألوني ُخطَّةا يُعظِّمون فيها حرمات اهلل إًل » : حديث احلديبيةوُخطهَة ُسوء

«...فإنَّ هذا قد عرض لكم ُخطَّة رشد»وفيه أيًضا:، «أعطيتهم إياها
أي: أمًرا ؛ (1)

 واضًحا يف اهلدى واالستقامة. 

ويقال: يف رأسه ُخطهة: أي أمٌر ما، وحاجٌة قد عزم عليها. وقيل: يف رأسه ُخطهة: 

هٌل وإقدام عىل األمورأي ج
(2)

. 

نظاٌم يضعه أولو األمر ملا ُيستقبل من شئون احلياة العامة يف االقتصاد  والخطة:

والتصنيع والتعليم وأنواع اإلنتاج كافهة، يقولون: اخلطة اخلمسة واخلطة العرشية. 

 ...مجع خطط

جية وضع ُخطهة مدروسة للنواحي االقتصادية والتعليمية واإلنتا والتخطيط:

وغريها للدولة 
(3)

. 

                                           
أخرجه البخاري: كتاب الرشوط؛ باب: الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة ( 7)

صَلة. (. وقال احلافظ شارًحا: ُخطهة؛ بضم  اخلاء املعجمة؛ أي: َخ 2732، 2737الرشوط. )ح

 (.5/402ينظر: فتح الباري )

 (:مادة خ ط ط. 743-3/747(، لسان العرب )2/754انظر: مقاييس اللغة )( 2)

(. وال يصعب عىل املدقق أنه يالحظ أنه الكلمة قد اعرتاها 244ينظر: املعجم الوسيط )ص( 3)

ْد بوضوح يف املعاجم بعض التطور الداليّل، فاخلطة بمعنى التدبري املحكم املدروس ربهام مل تر

 القديمة، وإن كان يمكن محلها عىل املجاز، واألمر ُمقارب، واهلل أعلم.
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 ( معنى التخطيط في اًلصطالح:3/3)
ف البعض التخطيط بأنهه: رسم الصورة املستقبلية للمجتمع من خالل حتديد  عر 

العمل الذي ينبغي إنجازه لتحقيق أهداف ُمعيهنة خالل فرتة زمنية معينة
(1)

 . 

فذ يف والتخطيط: هو وضع ُخطة اليشء ورسم منهجه، وقيل: وضع خطة تن

د أجل حمده
(2)

 . 

وقيل: عملية وضع األهداف وحتديدها، وإجياد الطرق املوصلة إليها
(3)

. 

ومن أوجز هذه التعريفات وأوفاها: التخطيط آلية للتحكم باحلدث
(4)

. 

فاحلدُث فعٌل له ركنان: فاعل ومفعول، كام أنه له كيفيًة وُبعديِن ال ينفكُّ عنهام: 

. والتخطيط الـُمتقن ُيتيُح توصيف كل  ما سبق ورسمه الُبعد املكاينُّ والُبعد  الزماينُّ

م التامُّ   يف نتيجته.  –بعد مشيئة اهلل وتوفيقه  –بدقٍة، يرتتهُب عليها التحكُّ

  ( التخطيط الزََّمنّي:3/1)
ُيعنى التخطيط الزمنيُّ بإدارة الُبعد الزمني  من اخلُطهة بِناًء عىل الـُمعطيات 

، سواءً األخرى الـمُ  ِ د الزمن الالزم لتحقيق هدٍف ُمعنيه  تعل قة باحلََدِث، فهو حُيد 
أكان هذا اهلدف هو غاية ما يطمح إليه املخط ط، أو كان مرحلًة ُجزئيهًة من هدٍف 

 أكرب وأكثَر شمواًل. 

                                           
ُينظر: التخطيط يف ضوء القرآن الكريم، بحث منشور بمجلة العلوم اإلسالمية العدد احلادي ( 7)

 (.97هـ،  )ص7433عرش،

 (.292ملعارصة )ص املعجم العريّب األسايس، نقاًل عن إدارة الوقت بني الرتاث وا( 2)

(3) Management: the Competitive Edge, Edmud Gray, and Larry 

Smeltzer, New York, Macmillan Publishing Co., 1989, P.151.   نقاًل عن

 (. وينظر:293إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص

Planning and Educational Administrator. Beeby, C.E. Paris: UNESCO 

1980, P.207.  

 (.293إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص ( 4)
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  ( المحفوظات القرآنية:3/4)
الكريم. وُيعربه املحفوظات القرآنية تعني: مقدار ما حيفظه الطالب من القرآن 

عن املحفوظات التي َحِفظها الطالُب فعاًل باملحفوظات السابقة أو املايض، وجيب 

ٍة واستمرار؛ ألنه عدم التعاهد يؤدي إىل النسيان.  أن خُيطهَط ملراجعتها وتعاهدها بدقه

يه ى باجلديد، ويسم  ا القدُر اجلديد الذي ُيضيفه الطالُب إىل حمفوظاته فُيسمه  أمه

الرئيسة حتى  الكثريون بـ)اللوح(؛ نسبًة إىل اللوح اخلشبّي الذي كان وسيلة احلفظ

وقٍت قريٍب، إذ كان احلافُظ يكتب عليه النهص حِلفظه، فصاَر َعلاًم عىل املقدار 

 اجلديد الذي ُيضيفه الطالب ملحفوظاته.

 للمحفوظات القرآنية: التخطيط الزمني( 3/3)
ف التخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية بأنهه: ويف ضوء ما سبق يمكن أن  ُنعر 

الت التحفيظ ومقاديرها؛ وذلك بتحديد كميهة  وضع اخلَُطط الزمنيهة لـُمعده

 املحفوظات التي جيب أن حيفظها الطالب خالل مدة زمنية معيهنة.

وُيتيح هذا التخطيط حتديد كميهة املحفوظات خالل شهٍر أو فصٍل أو عام 

ة أخرى. كام ُيتيح حتديد التاريخ الذي جيب أن ينتهي فيه الطالب درايّس  ة ُمده أو أيه

 من حفظ القرآن الكريم كاماًل.

ًدا فيها  وُيقصد بالتخطيط الزمني اإلمجايل: وضع املراحل الزمنية الرئيسة حُمده

م الوقت الذي ُيفرتض أن ينتظَم الطالُب خالله يف احللقة لُيتمه ختم القرآن الكري

 حفًظا وجتويًدا.

ا التخطيط الشهري )األسبوعّي(: فُيعرف من خالله كمية املحفوظات )عدد  أمه

د.  الصفحات( التي ُيفرتض أن حيفظها الطالب خالل شهر )أسبوٍع( حُمده

ا التخطيط اليومّي  د من خالله طول اللوح، أو عدد األسطر التي جيب  أمه : فُيحده

 .أن حيفظها الطالب يف يوٍم ما
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 ( تصنيف المؤسسات والحلقات القرآنية بمعيار التخطيط الدقيق:3/3)
سات:ُيقصد  أيُّ كيان ُمنظهم له هيكل إداريٌّ واضٌح، لِكل  فرٍد به  باملؤسه

مسئولياُته وواجباُته وحقوُقه وصالحياُته املحددة، ويكون للمؤسسة رسالٌة 

دة، فإن كانت هذه الرسالة ُمتعل قةً  بخدمة القرآن الكريم وعلومه  واضحٌة حُمده

 بصورة أو بأخرى جاز أن ُنطلق عليها مؤسسة قرآنية.

ومن أهم  ما تتنباه املؤسسات القرآنية من أهداف ورساالٍت: تعليم القرآن 

 الكريم؛ حتفيًظا وجتويًدا وإقراًء، ِعلاًم وتربية وَعماًل ودعوًة.

 ز ومدارس لتعليم القرآنوينبثُق عن هذه املؤسسات حماضُن تربويٌة، ومراك
م إىل فصوٍل أو حلقاٍت  الكريم، ُيطلق عليها غالًبا: املدارس القرآنية، التي ُتقسه

ب أو الـُمتعل مني املتجانسني سنًّا وجنًسا وُمستوًى  يضمُّ كلٌّ منها جمموعة من الطاله

 حتصيليًّا.

ة التي تتبنهى تعليم ويف غري هذا النظام النموذجي  قد َينشأ بعُض املراكز األهلي

القرآن، وُيطلق عليها يف بعض البلدان: الكتاتيب أو اخلالوي أو غري ذلك. ويكون 

عني.  ٌع أو جمموعٌة من الــُمتطو  القائم عىل إدارهتا بعض اجلمعيات األهلية أو متطو 

وقد يضمُّ املركز )الُكتهاب أو اخللوة...إلخ( حلقًة واحدة أو أكثر، وقد يكون له 

 مكاٌن ُمستقلٌّ أو ُيقام داخل أحد املساجد.

 وبصفة عامة؛ يمكن تقسيم احللقات القرآنية بثالثة اعتبارات كام ييل:

: باعتبار تفرُّغ الطالب؛ إلى:  أوًلا
غ فيها الطالب للحفظ ودراسة املناهج  حلقات نظاميَّة: ( أ) وهي التي يتفره

لة. ومثال هلا: املحا ضن الرتبوية )احلضانات أو ُدور الرشعية والثقافية الـُمكم 

رياض األطفال دون سّن الـمدرسة االبتدائية(، واملعاهد القرآنية املتخصصة يف 

تعليم القرآن وعلومه. وهذه قد تتبنهاها احلكومات فتكون هلا صفة رسميًّة، وُتعدُّ هلا 
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قد ال تتبنهاها مناهُج وزارّية، وتكون خياًرا دراسيًّا َقسياًم ألنواع التعليم األخرى. و

احلكوماُت ولكنهها تعرتُف هبا كخياٍر تعليميٍّ يف مراحل التعليم األسايّس، ومن 

َعَجٍب؛ أنه ذلَك غايُة ما ُيطمُح إليه يف البالد اإلسالمية التي ُيسمُح فيها ملدارس 

 بام ال ُيسمُح للمدارس اإلسالميهة –عىل اختالف مشارهبا  -اللغاِت األجنبية 
 ِة، وإىل اهلل الـُمشتكى. اخلاصه 

حيث يلتحق الطالب باحللقة مع التحاقه بدراسة نظامية  حلقات ُموازية: ( ب)

أخرى، فيدرس باملدارس النظامية التي تكون حكوميًة غالًبا، ثم بعد انقضاء اليوم 

الدرايس هبا يلتحق بإحدى احللقات حلفظ القرآن الكريم. والوقت املتاح حلصة 

ا. وحلُّ مشكلة الوقت يف هذه احللقات يتوقهف أساًسا عىل قدرة القرآن قصري نسبيًّ 

القائمني عليها، وبراعتهم يف التخطيط الدقيق للربامج الزمنية، ومهاراهتم يف إدارة 

 الوقت إدارًة علميًّة عمليًّة منهجيًّة.

 ثانياا: باعتبار وقت الدراسة من العام؛ إلى:
طول العام، وقد تكون نظاميًّة أو وتستمرُّ الدراسة هبا  دائمة:حلقات  ( أ)

ُموازية، ويلتحق هبا الطالب أساًسا بغرض حفظ القرآن الكريم كاماًل. وهذه 

التخطيط الدقيق للمحفوظات القرآنية وغريها من  –أكثر من غريها  –يلزمها 

 املناهج.

وغالًبا ما تكون صيفيًّة، ويف مواسم اإلجازات الطويلة  حلقات موسمية: ( ب)

ُ له من  حيث يستغلُّ الطالب )أو ويّل أمره( وقَت العطلة ليحفظ ما؛  نسبيًّا يتيَّسه

ا إىل حدٍّ كبرٍي. ولو ُأحسَن  القرآن الكريم. والواقع أنه التخطيط فيها يكون اجتهاديًّ

التخطيط هلا ألثمرْت طي َب الثمرة، وألحدثت مجيل األثر، برغم ِقرَصِ الوقت املتاح 

 هلا من العام.
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 باعتبار نظام الحلقة العلمّي واإلدارّي؛ إلى:ثالثاا: 
ويكون للعمل فيها شكلٌّ مؤسيسٌّ ذو هيكل إداريٍّ  حلقات نموذجية: ( أ)

 -ُمدير فرع  –مرشف عام  –مرشف حلقات  –وتنظيميٍّ واضح: ُمعل م حلقة 

.  -غالًبا  –إداريون..إلخ. وتتميز هذه احللقات  بوجود ختطيط علميٍّ وإداريٍّ

إن مل يكن  –يار ختطيط الوقت واملناهج واملحفوظات من أهم  املعايري وُيعترب مع

ها عىل اإلطالق   يف تقييم درجة نموذجية هذه املؤسسات القرآنية. –أمهه

 -غالًبا -غري نموذجية، يقترص فيها اهليكل اإلداري  حلقات عشوائية:  ( ب)

وغري .. اف واإلدارةوم بالتدريس واإلرشعىل الـُمعل م أو الـُمحف ظ، فهو الذي يق

 ذلك.

وهي احللقات التي يوجد هبا بعض النظام ولكنها  حلقات بَينيَّة التنظيم:  ( ت)

ج من كوَّنا أقرَب للعشوائية إىل كوَّنا أقرب  مل تصل بعُد إىل النموذجية، وتتدره

 للمثالية.

 ( أهمية التخطيط:3/3)
مُّ ما يلزم كله عامٍل؛ للتخطيط فوائُد ال حُتىص؛ إذ يمكن القول بأنه التخطيط أه

د اجلهد،  بل كله إنساٍن يطمح لِقدٍر من النجاح، فالتخطيط ينظ م الوقت وُيرش 

وهُيي ئ النفس ملا يستقبلها من مواقف، وُيوقف السائر عىل السبل الـمطروقة 

الـُمعبهدة، والسبل اجلائرة التي قد تستنفُد حياته يف غري طائٍل، كام جيعله أكثر 

ا، استعد ًفا فيه إذا وقع. لذا؛ فإنه التخطيط ليس ترًفا فكريًّ اًدا للطارِئ وأفضل ترصُّ

ات إرضاًء للمراجعني ُد لتوضَع كالديكور يف امللفه واملفتشني، وليس  وال أوراًقا ُتسوه

تعنًُّتا يامرسه الرؤساء واملديرون  -كام يراه بعض الـُمعل مني والـموظهفني- التخطيطُ 

 إضافية. فام العبُء إال التخبُُّط يف مع مرؤوسيه
ٍ
م، وال إثقااًل لكاهلهم بأعباء

 رساديِب العشوائية الـُمظلمة!
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 وفيما يأتي نُفصِّل بعض ما ُأجمل:  
 :مٌة النجاح السنن الكونية ُمرتت بة عىل املقدمات، واألسباب  التخطيط مقدِّ

عمل، وإنه غيابه  قائمة عىل املسب بات، فالتخطيط السليم أساس لنجاح أي

يؤدي إىل التخبط والضياع، لذا؛ فإنه النجاح يتطلب حتديد األهداف، 

والتخطيط هلا، والسعي الدؤوب من أجل حتقيقها، فهو سنة ربانية كونية 

ٍم؛ عىل خمتلف جبهات التقدم احلضارّي والنهوض  مالزمة لكل نجاح وَتقدُّ

ر باملستقب آلني )ون له مستقبل. ولذلك قال ل لن يكاإلنساين. والذي ال ُيفك 

، وإنه «الفشل يف التخطيط هو ختطيط للفشل»اخلبري يف إدارة الوقت:  (الكني

الوقت متفقون عىل أنه سبب نجاح الناجحني هو ختطيطهم  خرباء إدارة

لهم إليها. وهذا  م يفكرون بأهدافهم ومن ثمه يرسمون ُخَطًطا توص  الدقيق، إَّنه

ر ، فعندما تبدأ يف حتديد أهدافك ثم ختطط للخطوات املوصلة أسهل مما تتصوه

إليها تشعر بأنك يف موقع التحكم، وإنه ذلك الشعور العميق يف كونك مسيطًرا 

عىل مسرية حياتك جيعلك مرتاًحا متاًما ملعرفتَك أنه ما تنجزه يوًما بيوم هو ما 

يقربك للوصول ألهدافك
(1)

. 

  إذا نظرنا بشكل واقعيٍّ حلارض ما  المجتمع:التخطيط عالمٌة على تطوُّر

ى بـ)دول العامل الثالث( نرى بوضوح أنه التخطيط يف حياة األفراد غري  ُيسمه

ا يف الدول املتقدمة  موجود، وإن ُوجد ال يتجاوز األيام واألسابيع القليلة، أمه

ر أفراد املجتمع ومؤسساته وحكومته نرى ؛ أنه التخطيط سمة أساسية لتطوُّ

 يف الدول النامية ألنه املجتمع عبارة عن جمموعة 
ٍ
فالواقع يزداد سوًءا عىل سوء

أفراٍد جتمعهم ثقافة ونظاٌم، فإذا انعدمت النظرة املستقبلية ألفراده ال يتقدم 

بشكل طبيعيٍّ  -ككل  -املجتمع
(2)

. 

                                           
 (.295-294ينظر: إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص ( 7)

 (.297-295ينظر: إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص ( 2)
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 :ال نبالغ إذا قلنا: إنه أكثر من نصف آيات  التخطيط استشراُف المستقبل

ه أنظار املسلم منذ ا لقرآن تتحدث عن املستقبل بصورة أو بأخرى، فالقرآن ُيوج 

ام الدعوة للغد، سواء أكان ذلك ا ل أيه  ،لغد القريب خالل السنوات القادمةأوه

 تعاىل: للمسلمني هبزيمة الكفار يوم بدر؛ بقوله كالبشارة التي زفهها اهلل 
 الروم بقوله تعاىل: بانتصار وإخبار املسلمني،[45]القمر: ﴾ۆئ ۇئ ۆئ ۇئ﴿

  ﴾ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

، أو كان ذلك الغد البعيد وهو احلياة اآلخرة، وذلك يف آيات عديدة  [4-2]الروم:

ا تتحدث عن يوم البعث واحلساب، وحال املؤمنني يف اجلنة، وحال املرشكني يف  جدًّ

وأوامره ونواهيه= حُيرض  اإلنسان املؤمن  النار. وإنه كتاب اهلل يف جممله: يف أخباره

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ انتباهه يف هذه الدنيا لغده: حلياة املستقبل، فيلفت

ُمنبًها وُمبينًا طرق الوصول إىل النعيم ؛  [72]احلرش:﴾ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ

املستقبيّل، وطرق الوصول إىل اجلحيم املستقبيل. واملسلم الذي يريد النعيم البد أن 

د مسار ه وخُيط ط له؛ ليصل إىل بر األمان يف منتهى رحلته الدنيوية. فالنظرة حُيد 

املستقبلية أساسية يف ديننا، وسواٌء كان ذلك يف أمور الدين أو أمور الدنيا
(1)

 . 

يف كتابه )إدارة الوقت الشخيص( التخطيَط بأنه: خريطة  (ماريون هينز)يصف 

قوم هبا إلنجاز أهداٍف ونشاطاٍت تدلُّك عىل األحداث املستقبلية التي جيب أن ت

هامة يف حياتك، ويشري إىل أنه يوفر لك أمرين أساسيني النتظام حياتك؛ أواًل: 

خيربك كيف تصل مما أنت عليه اآلن إىل ما تود أن تصل إليه، ثانًيا: حيدد ما هو 

مطلوٌب من وقت وجهد وموارد خمتلفة للوصول إليه، ومن خالل عملية التخطيط 

متى تبدأ شيًئا ما من أجل إمتامه عىل الوقت، وماذا يتطلب القيام به هذه تدرك
(2)

. 

                                           
 (.307-299ينظر: إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص ( 7)

(2) Marion E. Hanes, Personal Time Management. Merlo Park, 
California, Crisp Publications, 1997, P.22. 
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 :إنه األخذ بزمام املبادرة يعني  التخطيط استباُق الخيرات ومبادرة األعمال

القيام بام يستوجبه الوصول للنتائج املرجوة من أسباب الزمة، بشكل رسيع قبل 

ق  جزٌء  حُيول دون حتقيق املبتغى، وهوحصول غري املرغوب فيه أو اعرتاِض ُمعو 

، وإنه الذين  [42، واملائدة:742]البقرة: ﴾ ڦ ڦڦ﴿ من مفهوم قوله تعاىل:

ُيظهرون نجاًحا يف حياهتم، ويف حتقيق أهدافهم؛ جتدهم أصحاب مبادرة يف كل  

م دائاًم ما يكونون جزًءا من حل  املشكلة؛ ال جزًءا من املشكلة  ترصفاهتم، وترى أَّنه

 نفسها.

 ( مستويات التخطيط الزمني:3/3)
م خطاه يف ضوء ما يؤمن به، واملقصود  ينطلُق املرء َوْفَق ُمعتقده وقناعاته، ويرتسه

اليقني املستقرُّ يف القلِب، هذا اليقني وتلكم القناعات تشكلُّ  –ها هنا  –باإليامن 

د هدفه  الرؤية الُكليهة التي يرى املرء نفسه فيها ويسعى لتحقيقها، ففي ضوئها يتحده

د جُممُل ما يأيت وما َيَدُع، وما حُيبُّ وما  ورسالته يف حياته، وبالتايل يتحده

 ُيبغُض..إلخ. وبناًء عىل تفاصيل تلك الرسالة اإلمجالية تكون مستويات التخطيط:

إمجاليٌة ملرحلٍة ما من مراحل املرء، قد تطول  وهي ُخطهةٌ  المرحلي:التخطيط  (3)

 نسبيًّا، ومثال ذلك: مرحلة الدراسة الثانوية أو مرحلة الدراسة اجلامعية وقد تقرص

ب القرآن الكريم  م مراحل الطلب لطاله ونحو ذلك. وقد يكون من الـُمفيد أن ُتقسه

سن  الثالثة إىل سن   وعلومه إىل: مرحلة ما قبل الدراسة النظامية، وهي غالًبا من

ثمه مرحلة  األوىل من الدراسة االبتدائية، ومرحلة الصفوف الثالثة السادسة،

يكون قد  خُيطهُط للطالب أنألخرية من الدراسة االبتدائية. والصفوف الثالثة ا

قبل أن  -عىل األقل  -انتهى من حفظ القرآن كاماًل وُأجيز بقراءته بإحدى الروايات

طة من التعليم النظامّي )املرحلة اإلعدادي ة(. وعادًة؛ تكون يلتحق باملرحلة املتوس 

 اثنتي عرشَة َسنًَة إىل أربع عرشة سنًة. -آنئذٍ  -ِسنُّه

                                                           

  (.303-302نقاًل عن: إدارة الوقت )ص = 
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د فيها املرء جمموعًة من  التخطيط السنوّي: (3) وهي ُخطهٌة لعاٍم واحٍد، حُيد 

األهداف اجلزئية التي ُتساعد يف حتقيق األهداف املرحلية. فمثاًل: خُيطهط للطفِل أن 

ل من التحاقه باحللقة النموذجيهة، وأن ُيتقن القراءة من الـُمصحف خالل ا لعام األوه

 ينتهي فيه من حفظ جزء )عمه يتساءلون(.

د ما جيب إنجازه خالل شهٍر واحٍد؛ حتى  التخطيط الشهري: (1) وفيها حُيد 

َق ما خطهط لتحقيقه خالل العام، وهو أكثر تفصياًل من التخطيط  يتأتهى له أن حُيق 

ط حفظ الطفل الذي ِسنُّه مخسُة أعوام يف اليوم  السنوّي. فمثاًل يقال: إنه  متوس 

الواحد سطراِن، فيكون مُجلُة ما جيب حفظه يف الشهر مخسة وأربعني سطًرا؛ أي 

 ثالث صفحات.  

وُيبني  ما ُيراُد إنجازه خالل األسبوِع، وذلك من  التخطيط األسبوعي: (4)

 الواقع. خالل دراسِة ُمتطلهبات األهداف احلاليِة، وُمعطيات

إنه نتيجة التخطيط العمليهة تظهر يف االستعامل األمثل  التخطيط اليومي: (3)

، وإنه ذروة إنتاج الفرد تكمن يف يومه الذي يعيشه، وقد  واألحكم للوقت اليومي 

ا فت احلياُة الناجحُة بأَّنه والنجاح يف  ام،يوٍم، فاحلياة جمموعة من األيالنجاح يف كل   :ُعر 

انعكاٌس ملجموعة ُمتصلة من النجاحات اليوميةِ  -إمجااًل  -احلياة 
(1)

. 

 ( الحاجة إلى التخطيط الزمنّي للمحفوظات القرآنية:3/3)
ة للتخطيط الزمني للمحفوظات القرآنية  يمكنَك أن تقف عىل احلاجة الـُملحه

ة للتخطيط التي سبق  ب املدارس واحللقات القرآنية حني ترى الفوائد اجلمه لطاله

 كرها، فام بالَك حني ُتضيُف إليها مُجلًة من الفوائد األخرى؛ منها:ذ

  اًلنتهاء من حفظ القرآن في سن  التخطيط السليم ُيساعد الطالب على 
فاملالحظ أنه عدم ختطيِط األمحال الدراسية وحتديد املحفوظ يؤدي إىل  مبكِّرة:

                                           
 (.369-365ينظر: إدارة الوقت بني الرتاث واملعارصة )ص ( 7)
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بل إنه كثرًيا من الـُمعل مني غموض يف الرؤية لدى ُمعل م احللقة واملرشف واإلدارة، 

ال يستطيعون إدراك األسس التي يقوم عليها ختطيط األمحال الشهرية والسنوية 

رة،  ويف  واإلمجالية. وبمعاجلة كل هذا يستطيع الطفل أن خيتم القرآن يف سنٍّ مبك 

ة فوائد فرعيهة:  ذلك عده

 ه  :ثبات المحفوظ واستحضاره، وإن ألنه ما ُحِفظ يف الصغر يسهل تذكرُّ

طال بالطالب الُعُمر، وصدق القائل: التعليم يف الصغر كالنقش عىل احلجر. وفيه 

طفٌل صغرٌي ما زال ذهنه خالًيا  -بعدُ -وام احلفظ الذهبيهة للطالب: وهواستغالل أع

 من مهوم الكبار.

 فقد أثبتت  :تأهيل الطالب للترقي في طلب العلوم الشرعية األخرى

ويله األمر حني يرى أنه ابنه قد ُفتَِح له يف جمال العلم الرشعّي؛ فغالًبا ما  التجربُة أنه 

س لتفريغه لطلب العلوم الرشعية.  يتحمه

 يتفرَّغ الطالب لدراسته النظامية كام ُيتيح اخلتم الـمبّكر للقرآن الكريم أن 
يف االستذكار إذا ابتداًء من املرحلة املتوسطة التي تتطلهب جهوًدا وأوقاًتا ُمضاَعفًة 

 ُقورنت باملرحلة االبتدائية.

  :ب وأعمارهم من التبدُّد والضياع ة إال حفظ أوقات الُطالَّ  وما ثروُة األمه

 جمموع أنفاس أبنائها، فكلُّ َنَفٍس يذهب يف غري ما فائدٍة فإنهام هو ُرْزٌء ُيرَزُؤه
ڇ ڇ ﴿ فريت حني قال:اإلسالم. وانظر إىل سليامن عليه السالم كأنهه استبطأ الع

؛ فلم حير جواًبا حتى أجابه الذي عنده علم من  [39]النمل: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ب املرء:  [40]النمل: ﴾ گ گ   گ   ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱڱ ﴿ الكتاب بقوله: . وقد يتعجه

ا األعامر، وَلربهام  هل الفارق الزمنيُّ  بني احلالنِي يستدعي هذا التنافَس؟ نعم؛ إَّنه

ُة الـُمساَجلِة بني سليامن عليه السالم وبلقيس عىل هذا الفارق الزمني  توقهفت نتيج

الضئيل. وفيه تعليٌم لكل  ذي مسئوليٍة؛ صغرية كانت أم كبرية: إذا كان يف مقدورَك 
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أن تفعل أمًرا من أمور الرب  يف دقيقٍة؛ فمن الَغَبِن أن تفعله يف دقيقتني. فام بالكم 

«خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه»:  ×نبّي بخري عمٍل بنصٍّ حديث ال
(1)

 . 

 أّية مؤسسة  –فاملؤسسة التعليمية  ة للمؤسسة:يعاستكمال الدورة الطبي– 

الخطُّ  الوضوح: البد أن يكون هلا خطهان واضحان، أو عىل درجة معقولٍة من
نُّ التي يلتحق فيها منتسبوها هبا األول: نُّ التي والثاني:، الس  ُض أن ُيفرت الس 

ج يف  لوه من علوٍم. وإنه كله طالٍب ال يتخره جوا فيها بعد إمتام ما جيب أن حُيص  يتخره

ج فيه فإنهام هو عبٌء عىل املؤسسة، ألنهه يشغل مكاًنا  الوقت الذي كان جيب أن يتخره

ب  ليس مكانه. وعندما تضع مؤسسة تعليمية نموذجية يف اعتبارها زيادة عدد الطاله

ا؛ للوفاء بالزيادة الـُمطهردة يف أعداد املواليد من ناحية، وللوفاء املقبو لني هبا سنويًّ

بالزيادة الناجتة عن نمو الوعي من ناحية أخرى = فإَّنا تضُع يف اعتبارها أنه الطالب 

ة إضافية  ج فيه، فإن بقَي مده لن يمكث فيها إىل ما ال َّناية، بل جيب أن يأيت يوٌم يتخره

ٍر  ا وأدبيًّا لتأخُّ ؛ فإنه هلذا التأخر  حدوًدا مقبولًة، إن جتاوزها أمسى عبًئا ماديًّ درايسٍّ

ها الشكل دون املضمون  عىل املؤسسة. ومن هنا؛ جتد بعض املؤسسات التي هُيمُّ

تتساهل يف التقويم؛ فُتنجُح َمْن ال يستحقُّ لُيخيِلَ مكانه لغريه! ُثمه إذا نحن 

 ور التعليم يف أوطاننا!!ُمتسائلون عن أسباب تده

  ولك أن  :ونموذجيتها قرآنيةعنوان على جدية المؤسسة الالتخطيط

 -عىل أقىص تقدير  -تتخيهل ويله األمر الذي ال يلبث إال شهرين أو ثالثة شهور 

ليجد بني يديه بالًغا وإعالًما من املؤسسة باليوم الذي ُيفرتض أن ُيتمه فيه ولُده 

 حفَظ القرآن.

 واخلطط  إعداد الرؤية الكلية والخطط طويلة المدىطيط يُيسُِّر التخ

 قصرية املدى وتسهيل عمل املعلمني واملرشفني واإلداريني.

                                           
  (.5027أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: خريكم َمْن تعلهم القرآن وعلهمه )ح( 7)
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 من إدارة  التخطيط يُيسُِّر عملية التقويم المؤسسّي بجميع عناصرها

ب وغري ذلك، وال شكه أنه ذلك ُيفيُد يف حتديد  ومرشفني ومعلمني وطاله

تعزيزها، والوقوف عىل أوُجه القصور واخللل وعالجها، كام ُيفيد يف اإلجيابيات و

إدارة نظام املكافآت بعدالٍة يستشعرها كلُّ فرٍد باملؤسسة، فعىل سبيل املثال: يمكن 

نسبة  حساب مكافآت الـمعل مني واملرشفني املرتبطة باجلودة عن طريق حتديد

ساوي: اإلنجاز الفعيل مقسوًما اإلنجاز )معامل اإلنجاز( خالل فرتة ما، وهي ت

 عىل اإلنجاز املفرتض مرضوًبا يف مائة.

 700× اإلنجاز الـفعيل / اإلنجاز املفرتض  معامل اإلنجاز )نسبة اإلنجاز( =

 والسبيل ملعرفة اإلنجاز املفرتض هو التخطيط الدقيق.

  لفترات زمنية طويلة تسهيل تحديد اًلحتياجات الداخلية للمؤسسة
بة وبالكتب ا نسبياا: عات، ومروًرا بالكوادر البرشية املدره بتداًء باملباين والتوسُّ

 واملناهج واملصاحف واألدوات وترتيبات احلفالت اخلتامية... ونحو ذلك. 

  تربية الـُمعلِّمين والمشرفين والطالب على الدقَّة والنظام واًلستفادة
حّثهم عىل تطوير الذات وتدريبهم عىل التقويم الذايت، و ،المثلى من األوقات

باألساليب والوسائل املختلفة، ومنها االّطالع عىل اجلديد يف جمال الرتبية والتعليم، 

وتنمية مهاراهتم يف فن  التخطيط. وحني يعتادون هذه األمور وتصري هلم ديدًنا؛ 

ب –بإذن اهلل  –سيكونون  هبم، َفُعُيوُن الطاله معقودٌة  قادرين عىل نقلها لطاله

فات ُمعل ميهم، وما يتعلمونه منهم اقتداًء؛ أضعاُف أضعاِف ما يتعلمونه منهم ب ترصُّ

ج الفرد املسلم املتكامل الذي تتخيُّله وتطمح  أقوااًل ومواعَظ، وهبذا ُيمكن أن يتخره

 إليه أدبيهات الرتبية اإلسالميهة.

رس مضارُّ عدم التخطيط الزمنيِّ الدقيق للمحفوظات في المدا( 3/30)
 والحلقات القرآنية:
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 ينتج عن عدم التخطيط الدقيق للمحفوظات مشاكُل كثرية؛ منها:

 أن يرتك الطالب احللقة قبل إمتام حفظ  َّسبب: وُيقصد بالتالطاله  َّسبت

 ا.َّسبعرشين جزًءا ُيعدُّ ُمتعة والقرآن الكريم كاماًل، فلو ترك احللقة وقد حفظ تس

  ُر الطالب: وهي مشكلٌة ال يدركها إال َمن عدم تناسب املحفوظ مع ُعم

عاناها، إذ إنه الطالب الذي ال حيفُظ ما يتناسُب مع ُعُمره يف الوقت الذي يرى فيه 

أنداده أو َمْن هم أصغر منه قد سبقوه بكثري يف املحفوظاِت= فإنهه قد يفقد رغبته يف 

أنهه ُيمث ُل عبًئا إضافيًّا عىل احلفِظ، وقد يتفلهُت خجاًل من املقارنة بينه وبينهم. كام 

املعل م الذي يضطر إىل إفراده عن املجموعِة، ومعلوٌم أنه الطالب املنفرَد حيتاج أوقاًتا 

 أطول وجمهوًدا أكرب مما حيتاجه وهو يف جمموعٍة. 

 .ب  عدم القدرة عىل التعامل مع الفروق الفردية بني الطاله

 د أو تقريبي إل وعددم وجود مع متام احلفظ. وينتج عن ذلك: عدم ثقة حمده

أولياء األمور يف كفاءة القائمني عىل التحفيظ، نظًرا ألنه أبناءهم ال يتقّدمون، فيلجأ 

ل بني احللقات  أولياء األمور إىل َنقلهم إىل حلقاٍت أخرى، فتجد الطالب كثري التنقُّ

ل  لفشل الطالب يف ختم  كاٍف  –وحده  –ال يكاد يستقرُّ له قراٌر، ومعلوٌم أنه التنقُّ

 القرآن، وداعيٌة لتفلُِّت ما َحِفَظه. 

  وينتج عن املشكلة السابقة: الصورة الذهنية السيئة التي يرسمها أولياء

ُد أولياء األمور يف إحلاق أوالدهم بالتعليم القرآين،  األمور للحلقة. وهي ُتزه 

ا مدارس التعليم ذات املناهج التغريبيه  ا الشارع!والبديل: إمه  ة، وإمه

  م غرُي ُمطالبني بنتائَج شهرية أو تراخي املعلمني وعدم جّدية أدائهم؛ ألَّنه

دٍة وواضحٍة، ومن أسس علم اإلدارة: أنه غياب الرؤية  فصليهٍة أو سنويٍة حُمده

 واهلدِف داعيٌة للرتاخي والتساهل.
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 عيار الرئييسه الذي عدم وجود معايري حمددة لتقييم أداء املعلمني، إذ إنه امل

 ينبني عليه ما سواه غري موجوٍد.

  صعوبة إدارة وقت احللقة؛ وخصوًصا يف احللقات املوازية التي ال يتاح

 فيها وقٌت طويٌل للتحفيظ؛ ألنه الطالب يقيض معظم وقته يف مؤسسة التعليم
ن ُمستهَلَك النظامّي، ثم يذهب إىل احللقة املوازية وقًتا قلياًل؛ فضاًل عن أنهه يكو

الطاقات مكدود الذهن. ومما يزيد األمر صعوبًة؛ ما ابُتيَل به كثرٌي من أوطاننا 

ى بالدروس اخلصوصية، وهو بدوره نظام تعليم مواٍز أو كام ُيقال:  العربية: ما ُيسمه

!(، فُيصبح لدينا يف هذه البلدان نظاماِن ُموازيان للتعليم: األول )غري  )تعليم الظ ل 

(: الدروس اخلصوصية. والثاين: )فريضة كفائية أو عينّية( التعليم الدينّي. رشعّي 

ويزداد الوقت ضيًقا يف فصل الشتاء إذ النهار قصرٌي. وختيهل طالًبا ينتهي من دراسته 

النظامية ُقبيل العرص، متى يسرتيُح من عناء يوٍم درايسٍّ حافٍل؟ ومتى يذهب إىل 

س اخلصويّص؟ وكم يبق ى له من وقٍت ليذهب إىل حلقة القرآن؟! فإن مل الـُمدر 

ر أنه  يتمكن القائمون عىل احللقات من إدارة األوقات القليلة املتاحة هلم؛ فال ُيتصو 

 طالًبا سيتمكن من ختم القرآن، إال َمن رحم ريب ووفهق.

  تبًعا  –وبالفشل يف التخطيط للمحفوظات القرآنية؛ فقد ُحِكَم بالفشل– 

ٌة لتعليم الطالب عىل التخط يط الزمنّي الصحيح للمناهج الرشعيهة التي هي رضوريه

عىل األقل ما ال يسُع الـُمسلَم جهُله. وقد تلجأ بعض املحاضن الرتبوية  –

واملؤسسات القرآنية واحللقات إىل تقليل وقت هذه املناهج أو إلغائها؛ ألَّنا تعترب 

فيظه. وهذا االعتقاد حيتاج إلعادة النظر؛ أنه مسئوليتها األوىل هي تعليم القرآن وحت

د  ألنه املنهج النبويه يف تعليم القرآن ُيعيل من شأن الرتبية عىل منهج القرآن ال جمره

كنها إذا » بقوله:   حفظ حروفه. وقد عربه عن هذا املنهج عبد اهلل بن مسعودٍ 

 التي نزلت بعدها عرش آيات من القرآن مل نتعلهم من العرش ×تعلمنا من النبي 
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«حتى نعلم ما فيه. قيل لرشيك: ِمن العمل؟ قال: نعم
(1)

د اإلمام القرآين  . ثمه أكه

م إذا  أخذنا»أبو عبد الرمحن السلمّي هذا املعنى بقوله:  القرآن عن قوٍم أخربونا أَّنه

، ف كنها نتعلهم تعلهموا عرش آياٍت مل جُياوزوهنه إىل العرش األخِر حتهى َيعملوا ما فيهنه

، ال جُياوز 
ِ
القرآن والعمل به، وسريُث القرآَن َبعدنا قوٌم يرشبونه رُشب املاء

 «تراقَيهم
(2)

 . واآلثار يف هذا الباب كثريٌة ، وفيام ُذكَر الكفاية بإذن اهلل.

  ( الحكم الشرعّي للتخطيط:3/33)
ة، والنهوُض هبا إىل األفضل= واجبً  ا عىل كل  ُمستطيع إذا كان تغيرُي واقع األمه

بقدره، وكان هذا النهوض ال يتم إال بأمور من أمهها التخطيط السليم؛ فإنهه عماًل 

بالقاعدة األصولية: )ما ال يتمُّ الواجُب إال به فهو واجب(
(3)

= صار واجًبا عىل  

ة يف جمموعها أن ُتتقن التخطيط لكل صغرية وكبرية من األعامل، وصار واجًبا  األمه

لعلامء والدعاة والـُمرب ني أن يغرسوا هذه القيمة غرًسا، ويرعوها ويتعاهدوها عىل ا

 يف مجهور املسلمني، وخصوًصا الشبيبية واألطفال.

وإنه اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان خالًصا صواًبا، والصواب بمعنى اإلتقان 

ناسَبنْي وبالكيفية واإلحسان، ومن اإلتقان أن ُيؤدهى العمل يف الزمان واملكان امل

الصحيحة، وهذا كّله لن يتأتى إال من خالل التخطيط السليم
(4)

. 

؛ ×وقد أرشَدَنا النبيُّ 
ٍ
 يف غرِي ما حديٍث؛ إىل اإلحسان واإلتقان يف كل  يشء

«إنَّ اهلل ُيحب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه» :×فمن ذلك قوله 
 وقوله: ،(5)

                                           
( ، وقال: صحيح 2047(، واحلاكم يف املستدرك )ح 5072رواه البيهقي يف السنن الكربى )ح ( 7)

 اإلسناد ومل خُيرجاه.

 (.4/269سري أعالم النبالء )( 2)

كقطع املسافة يف اجلمعة واحلج ونحو  -...فيام ال يتم الواجب إال به » قال ابن تيمية رمحه اهلل:( 3)

 (.20/760جمموع الفتاوى )« ه باتفاق املسلمنيفعىل املكلف فِعلُ  -ذلك 

 (.95ينظر: التخطيط يف ضوء القرآن الكريم )ص ( 4)

 (.7220أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن عن عائشة وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )ح ( 5)
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ل شيٍء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، وإذا ذبحتم إنَّ اهلل كتب اإلحسان على ك»
«فأحسنوا الذبحة، ولُيحدَّ أحدكم شفرته ولُيرْح ذبيحته

(1) . 
ولفظ الكتابة يقتيض الوجوب عند أكثر الفقهاء »...قال احلافظ ابن رجب: 

«واألصوليني
(2)

 من »وقال:  
ٍ
وهذا احلديث يدلُّ عىل وجوب اإلحسان يف كل  يشء

 بحسبه..األعامل، لك
ٍ
«نه إحساَن كل  يشء

(3)
. 

وإن كان هذا التخطيط ممها حُتفُظ به األوقات التي هي أغىل من األموال، وكان 

ــــيهات اخلمس ملقاصد الرشيعة حفظ املال أحد الُكل 
(4)

= فإنه القول بوجوِب  

 التخطيط ليس رضًبا من املبالغِة.

نعمتاِن مغبوٌن فيهما كثير من » :هالوقَت بالنهْفِس يف قول ×وقد ربط النبي 
«الناس: الصحة والفراغ

(5) . 
ومن أمجِل ما قيل يف رشح احلديث؛ ما نقله احلافظ ابن حجر عن الط يبّي قال: 

للُمكلهف مثاًل بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع  ×رضب النبي »

ى فيمن يعا مله ويلزم الصدق واحلذق سالمة رأس املال، فطريقه يف ذلك أن يتحر 

لئال ُيغبَن، فالصحة والفراغ رأس املال، وينبغي له أن ُيعامل اهلل باإليامن وجماهدة 

و الدين؛ لريبح خرَيي الدنيا واآلخرة «النفس وعده
(6)

. 

                                           
       أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب: األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة ( 7)

 (.7955)ح 

 (.367جامع العلوم واحلكم )ص ( 2)

 (.362جامع العلوم واحلكم )ص ( 3)

وجمموع الرضوريات مخسة، وهي: حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل، »قال الشاطبي: ( 4)

 (. 2/270املوافقات: )« وقد قالوا: إَّنا مراعاة يف كل ملة

قاق، وأْن ال عيَش إال عيش اآلخرة )ح رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب: ( 5) ما جاء يف الر 

6472.) 

 (.77/257فتح الباري )( 6)
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ًل تزول قدما عبٍد حتى » بني الوقت واملال والنهْفس يف قوله: ×كام مجع النبيُّ 
رِه: فيَم أفناه؟ وعن ِعلمه: ما فعل به؟، وعن ماله: ِمن ُيسأل عن أربٍع: عن ُعمُ 

«أين اكتسبه، وفيَم أنفقه؟ وعن ِجسمه: فيَم أباله؟
(1). 

خُيط ُط ملستقبل الدعوة، فُيبايع األوس  -وهو األسوة لكل  مؤمنٍ  -×والرسوُل 

يف التاريخ،  واخلزرج َبيَعَتنِي، ثمه ُيعدُّ للهجرة إعداًدا حُمكاًم، سيظلُّ صفحة ُمرشقةً 

ٍة.  وما ذلك إال ألنهه ال خُيط ُط حلياة شخٍص، وإنهام ملستقبل ديٍن وأمه

 ( من نماذج التخطيط الزمني في القصص القرآني: 3/33)
من أشهر األمثلة وأوضحها عىل التخطيط: قصة رؤيا امللك وتأويل نبي اهلل 

هلا –عليه السالم  –يوسف 
(2)

تأويل ُخطهًة ونظاًما ، فقد وضع من خالل هذا ال

 استمر تطبيقه مخس عرشة سنة، عىل ثالث مراحل:

دة املعامل، فيها كلُّ عنارص اخلُطهة  :المرحلة األولى مدهتا سبع سنوات، وهي حُمده

 االقتصادية املتكاملة كام يراها االقتصاديُّون املعارصون:

 .خطة اإلنتاج )النشاط اإلنتاجي(: الزراعة 

  بع سنني.مدة اإلنتاج: َس 

  ،مستوى اإلنتاج: َدَأٌب؛ يعني عادًة، فكأنهه يوصيهم باملواظبِة عىل اإلنتاج

 واستغالل كل  أوقاهتم فيه.

 :[47]يوسف: ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿ إدارة الفائض. 
 :[47]يوسف:  ﴾ڈ ژ ژ ڈ ﴿ ترشيد )تقييد( االستهالك: بقوله ، 

استغللتم يف هذه السبع  مهام»فكأنهه يقول هلم: اقتصدوا يف طعامكم. قال ابن كثري: 

وأبعد عن إرساع الفساد إليه،  السنني اخلصب فاخزنوه يف سنبله، ليكون أبقى له،

                                           
 (.7300رواه الرتمذي، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )ح( 7)

 (.49-43ينظر: سورة يوسف اآليات )( 2)
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إال املقدار الذي تأكلونه، وليكن قلياًل قلياًل ال تَّسفوا فيه؛ لتنتفعوا يف السبع 

«الشداد
(1)

. 

 ومدهتا سبع سنوات أيًضا، وأهم معاملها: المرحلة الثانية:

 َيه ترشيد االستهال  -بُِلَغِة االقتصاد املعارص  –ك أيًضا، بام يمكن أن نسم 

ف االقتصادّي.  سياسة التقشُّ

 :من رأس املال 
ٍ
ڑ ک  ﴿ االستعداد إلعادة االستثامر عن طريق إبقاء جزء

ه ؛ [42]يوسف :   ﴾ ک ک ک گ  گ   گ    گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ  ڱ فكأنه

طوا يف بعض احلبوب والبذور نوها بعيًدا يقول هلم: ال تفر  ؛ بل حافظوا عليها وحص 

 عن فاقتكم؛ لُتعيدوا غرسها يف الوقت املناسب لذلَك. 

  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ وهو عام الغيِث والرخاء، المرحلة الثالثة:
، أي: ُيغاثون باملطر، فيبذرون احلبوب الـُمْحَصنة يف سنبلها، وغريها  [49]يوسف:

 هة، ونحوها. من البذور، فيحصدون ويعرصون الزيت والفاك

ها من هذه اخلطة اخلمس عرشية ـاطـن استنبـكـمـية التي ـومن األسس العريض

 ا يأيت:ــم

وانظر إىل إخبارهم باملناخ بعد سبع سنني كيف  اًلستشراف المستقبلي: (7)

ا، ثم كيف سيغاث الناس يف العام اخلامس عرش الذي سيكون مطرًيا.  سيكون جافًّ

ف الذي كان مصدره العلم، وهو علم تأويل الرؤيا، فقد بنى ختطيطه عىل االسترشا

وكذلك جيب أن تبني األمة القويهة ختطيطها عىل االسترشاف املستقبيّل املبنّي عىل 

العلم والدراسة الواعية، وإن اختلفت آليات ذلك العلم وتفاصيله باختالف احلال 

 واملكان والزمان.

                                           
 (.4/393تفسري ابن كثري )( 7)
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جتمع املرصّي، وما حوله من فالوصول بامل التعاُون على ُمستوى األمَّة: (2)

البدو؛  إىل بر  األمان = يستلزم أن يعمل كلُّ أفراد املجتمع عماًل دؤوًبا، كلٌّ بحسبه 

 –تأكلون  –ذروه  –حصدتم  –وطاقته، يدلُّك عىل ذلك ضامئر اجلمع: تزرعون 

 حتصنون. واهلل أعلم. –قدمتم 

 

 
                            



 (ه3414 ذو الحجة)          عشر  سادسالعدد ال       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

143 

  الفصل الثاني
 النموذج الرياضي املقرتح 

 للتخطيط الزمين للمحفوظات يف احللقات القرآنية
 املبحث األوَّل

 حتليل املشكلة ودراسة العوامل املؤثِّرة عليها
د بدقة بالغٍة مهامُّ  إنه التخطيط الزمنيه الدقيَق ألي  عمٍل يستوجُب أن حُتده

ن من إنجاز القدر الشهرّي اللحظِة الراهنِة، وما جيب عىل املرء عمُله اآلن  ليتمكه

فالسنوّي فالـمرحيل من أهدافه، ومتى ما مل يستطع ذلك؛ فقد أضاع من رأس ماله 

 ما هو يف متناوله منه، فالغُد ليس ملكه، واألمُس مل يُعد له. -الذي هو ُعُمُره -

والسؤال الذي جيب أن يبدأ منه الـُمخط ُط للمحفوظات القرآنية: ما املقدار 

لـُمناسب الذي يستطيع الطالُب ِحفظه يف هذا اليوم؛ بحيث لو زاد عنه ناء به ا

 فأخله بإتقانه ضبًطا وجودًة، ولو نقص عنه َغَبنَه وقـَته وُعُمَره؟

م يف هذا املقدار؟  وهذا السؤال يؤدي به إىل سؤال آخر: ما العوامل التي تتحكه

ات التي تؤثر عىل   هذا املقدار بالزيادة أو النقصان؟وبعبارٍة أخرى: ما الـُمتغري 

وباالطالع عىل ما كتبه العلامء
(1)

، وبالنظِر واملامرسة العمليهة ملدة تزيُد عىل 

إحدى عرشة سنًة يف جمال التعليم القرآيّن؛ يمكن القول بأنه هذه العوامل كثرية؛ 

ا يمكن أن تصنهف حتت أربعة عوامل رئيسة تؤثر تأثرًيا واضحً  ا يف القدر غري أَّنه

الذي يستطيع الطالب حفظه يف اليوم، وعوامل أخرى فرعية قد ُيمكن إمهال 

 تأثريها، وإليك البيان: 

                                           
ت التدريس يف احللقات القرآنية (، مهارا29-22ينظر: املدارس والكتاتيب القرآنية )ص( 7)

 (.729-722)ص
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ا بني ُقدرة احلفظ اليومي   :سّن الطالب (7) يفرتض أنه هناك تناسًبا طرديًّ

للطالب وبني ُعُمره، فمثاًل: إذا كان الطالب يستطيع أن حيفظ سطرين
(1)

يف اليوم  

س سنني؛ فإنه الطالب نفسه يستطيع أن حيفظ ثالثة أسطر يوميًّا وهو وهو ابن مخ

إىل الفرتة التي مكثها الطالب يف  -ها هنا  -ابن ست  سنني، وهكذا. وجيب أن ُيتنبهه 

التعليم القرآين؛ فال يستوي طالبان يف العارشة من عمرهيام: أحدمها ُملتحٌق باحللقة 

ر مل يلتحق باحللقة إال منذ شهرين، فإن فرضنا أنه منذ ثالث سنوات أو أربع، واآلخ

كفاءة حتصيلهام الدرايس  واحدٌة؛ فإنه الطالب األول يستطيع أن حيفظ قدًرا أكرب 

بصورة حمسوسٍة مما يستطيع الطالب الثاين أن حيفظه. وال يكفي ليستويا أن يكون 

رسَمه اخلاصه الذي قد حيتاج  الطالب الثاين جُميًدا للقراءة والكتابة؛ فإنه للـُمصحِف 

ِد عليه؛ الختالفه عن الرسم اإلمالئي  الشائع، كام أنه الذاكرة تتهسُع  وقًتا ما للتعوُّ

ر، وهو ما يتأتهى للطالب األول الذي اعتاد  وتتفتهُح خمازَّنا باالستعامل الـُمتكر 

 احلفظ؛ وال يتأتهى لآلخر.

مه يف الُعُمر، وجديٌر بالذكر؛ أنه قدرة الطالب ع ا مع تقدُّ ىل احلفظ تزداد طرديًّ

ولكن ليس إىل غرِي َّنايٍة؛ إذ إنه اإلنسان قد تقلُّ قدرته عىل احلفظ بعد سنٍّ ُمعيهنٍة، 

                                           
كل ما ُذكر وُيذكر فيه السطر أو الصفحة أو غري ذلك من أرقام وحسابات، فهو َوْفق طبعة  (7)

املدينة، فهي الطبعة التي اعتمَدْت عليها كلُّ معادالت النموذج املذكورة بعُد، وتتميز هذه 

 عرشون صفحة، إال اجلزء األول واألخري، فاألول - عادةً  -أمهها: أنه اجلزء الطبعة بأمور؛ من
صفحة لسورة الفاحتة، وصفحة لآليات اخلمس األوىل من سورة البقرة، فجاء اجلزء يف إلفراد 

ور فيه فقد جاء يف اثنتني  كثرة الفواصل والسُّ
اثنتني وعرشين صفحًة، وأما اجلزء األخري؛ فلِ

( صفحة. كام يمتاز بأن الصفحة 604بعة )وعرشين صفحًة أيًضا، فجملة صفحات هذه الط

دائاًم تبدأ بفاحتة آية وتنتهي بفاصلة. كام يتميز بميزة ثالثة حيتاج إليها هذا النموذج بشدة، وهي 

ل ربطه بربجمة  أن اإلصدار الرقمي للمصحف احلاسويب موافق لطبعة املدينة تلك، مما قد يسه 

 النموذج فيام بعُد؛ بإذن اهلل.
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أن يكون الطالب قد انتهى فيه من  ولكنهها تظلُّ صادقة يف نطاق الُعُمر الذي جيب

ب هبا يف سنٍّ حفظ القرآن الكريم كاماًل يف احللقات النموذجية  التي يلتحُق الطاله

رٍة، إذ ال تزيد سنُّ الطالب عند اخلتم     عن مخس عرشة سنة. –غالًبا  –ُمبك 
قد خلقنا ُمتفاوتني يف  فإنه اهلل  :كفاءة التحصيل الدراسي للطالب (2)

 ملكاتنا ومواهبنا وقدراتنا العقلية، ثم  إنه البعض قد تتوافر له عوامل الرتبية
ر طاقاته، وآخرون ال حيظون بمثل هذه الـمنا سبة منذ صغره، فتصقل مواهبه وتتفجه

 الرتبية فتضمحلُّ قدراهتم، وختبو مواهبهم.

وهو خيتلف بني احللقات النظامية  :متوسط الوقت المتاح للحفظ يومياا (3)

والـُموازية، كام خيتلف بني احللقات الدائمة والصيفية. وقد سبق بيان ذلك يف 

ول. وجيب التنويه بأنه املقصود بمتوسط الوقت املتاح للحفظ يوميًّا ال الفصل األ

ة القرآن، إذ قد يكون هذا الرقم خادًعا يف احللقات التي  د حلصه يعني الوقت الـُمحده

ب، فقد يكون الوقت املتاح جللسة القرآن ساعتني، وعدد  هبا عدٌد كبرٌي من الطاله

ا( املتاح لكل  الطاّلب يف احللقة مخسة عرش طال ط الوقت )نظريًّ ًبا، فيكون ُمتوس 

طالٍب ثامين دقائق. فإن افرتضنا أن مدة جلسة القرآن يف حلقة أخرى ساعة 

ب عرشة؛ فإن الوقت النظريه املتاح لكلٍّ منهم تِْسُع دقائق.  ونصف، وعدد الطاله

م ُمطالٌب بأن يقرأ وال شكه أنه تدريس القرآن خيتلُف عن تدريس غريه؛ إذ إنه املعل  

ب قراءة نموذجية، ثمه يعِرُضه كلُّ طالٍب عليه ُمشافهًة، إضافًة  النصه اجلديد للطاله

إىل تسميع حمفوظات األمس، وكذا تسميع َقْدٍر من املحفوظات السابقة )املايض(. 

ة القرآن ما ال يتأثر يف ب يف حصه  سواها فالوقت املتاح لكل  طالٍب يتأثهر بعدد الطاله

رات األخرى ة باملواد  واملقره من احلصص التعليمية اخلاصه
(1)

 . 

                                           
ولـامًّ كان تعلُّم القرآن خيتلف عن غريه من العلوم؛ ألنه »لدكتور عيل الزهراين حفظه اهلل: يقول ا( 7)

قات التعلُّم والرتبية،  =يتم بالتلقي واملشافهة، فإنه كثرة التالميذ يف احللقة القرآنية تعترب من ُمعو 
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وقد ُيوف ر التعليم التعاوينُّ وتعليم األقران بعض الوقت، إال أنهه ال يصلح مع 

أطفال ما قبل املدرسة، وأطفال الصفوف االبتدائية األُوىل، فضاًل عن أنهه حيتاج إىل 

ُم ذا مهار  اٍت ُمعيهنٍة، وهذا يدفعنا لالنتقال للعامل التايل:  أن يكون الـُمعل 

ا وعلميًّا  ومهاراته وخبراته: ُمعلِّمـكفاءة ال (4) فكلام كان املعل م أكفأ مهاريًّ

ا؛ كان أقدر عىل االستفادة من الوقت وإدارته بمنهجيهة، وتوظيف  وتربويًّ

إدارية وفنيهٍة. ومن  اإلمكانات املتاحة له، والتغلُّب عىل ما يعرتضه من ُمشكالٍت 

، واستيعاب  أهم  ما حُيدث فارًقا بني ُمعل ٍم وآخر: القدرة عىل التنويع الدرايس 

ب ذوي القدرات التحصيلية املنخفضة، والقدرة عىل االستفادة من مهارات  الطاله

التعليم التعاويّن، والقدرة عىل توظيف الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة، 

ز هؤالء  والقدرة عىل التعزيز بالصورة البنهاءة... إىل غري ذلك من املهارات التي حُتف 

ب إىل اكتشاف مكنونات مواهبهم، وتفجري ينابيع طاقاهتم.  الطاله

الطالب، وُمستواها الثقايّف واالجتامعي رسة أمرتبطة ب :عوامل أخرى (5)

، لف من يوٍم ليومالتي قد ختت للطالبلنفسيهة اآلنَية واحلالة اواالقتصادي، 

ام االنقطاع املؤقت عن  ام تغيُّب الطالب عن احللقة، وعدد أيه ومتوسط عدد أيه

احللقة إن ُوِجد، وهل األرسة ُمتعاونٌة يف استدراك َفْوتِه أثناء فرتات غيابه تلك؟.. 

                                                           

؛ ولذا فالواجب أن ألنه املعلم لن يستطيع أن يؤدي رسالته الرتبوية عىل الطريقة الصحيحة=

ًدا حتى يستطيع املعلم سامع قراءهتم مجيًعا، ومتابعتهم  يكون عدد التالميذ يف كل  حلقة حُمده

وتقويم قراءهتم وتصحيح أخطائهم؛ ألنه حتديد عدد التالميذ يعطي لكل  واحٍد فرصة القراءة 

تقلل من عطاء املعل م....قال ابن عىل املعلم، بينام كثرة التالميذ يف احللقة تعيق عملية التعلم، و

عبدون: وجيب للمؤدب أال ُيكثر من الصبيان، ويمنعون من ذلك ...فإنه لن يستطيع أن 

 (. 390مهارات التدريس يف احللقات القرآنية )ص« يعلمهم شيًئا عىل ما ينبغي

بحاٍل، وهو عدد  ومن خالل جتربة الباحث؛ فإنه عدد احللقة جيب أال يزيد عن ثامنية عرش طالًبا

كثرٌي، ولكنه أقىص ما ُيتسامُح فيه، وخصوًصا إذا كان الطالب منفردين عن بعضهم، فيحتاج 

 كلٌّ منهم إىل أن يسمع من الشيخ غري ما يسمُعه زميُله. واهلل أعلم.
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د أموًرا كثريًة من أمهها: مدى إتاحة الوسائل التعليمية  وتصنيف احللقة الذي حُيد 

قنية وجماالت األنشطة، ومدى كفاءة النظام اإلرشايف  والقائمني عليه، وكثافة والت

احللقات، ونظام اإلجازات، وهل اإلجازة يوم يف األسبوع أم يومان؟ وهل مها 

منفصالن أم ُمتهصالن؟ ووقت احللقة من اليوم: هل ُتعقد صباًحا، أم بني العرص 

طبيعة املحفوظ؛ فإنه بعض  –كذلك  – واملغرب، أم بعد املغرب؟... ومن العوامل

السور التي هبا متشابه لفظيٌّ كثرٌي قد حتتاج لوقٍت أطول يف ضبطها، مثل سورة 

 )البينة(، وسورة )املرسالت(، وسورة )الرمحن(....

 ،غري ذلك من العوامل التي يمكن إدخاهلا ضمنًا حتت أحد العوامل السابقةإىل 

 . وصيف الريايّض املبدئّي للنموذجيف الت أو يمكن إمهال تأثريها

م يف القدر الذي  والخالصة: (6) إنه العوامل األربعة الرئيسيهة التي تتحكه

ُيمكن للطالب أن حيفظه هي: ُعُمُر الطالِب، وكفاءة التحصيل الدرايس  له، وكفاءة 

ط الوقت املتاح للطالب يوميًّا، فيزداد القدر الذي ُيمك ن ُمعل م احللقة، ومتوس 

 للطالب أن حيفظه يوميًّا بزيادة واحد أو أكثر من تلك العوامل. 

؛ فإنه كفاءة التحصيل الدرايس   (7) ات بالُبعد الزمني  أما عالقة هذه الـُمتغري 

ة التي مكثها يف التعليم القرآين. أما طول  م ُعُمر الطالب، وبطول املده تزداد بتقدُّ

احللقة: فُيفرتض أَّنام ثابتان، ال عالقَة هلام وقت اجللسة القرآنية، وكفاءة ُمعل م 

م ُعُمر الطالِب، أو الفرتة التي مكثها يف احللقة. ومن ذلك نستطيع أن نستنتج  بتقدُّ

ة عالقًة خطيهة أنه ثمه
(1)

مه يف الُعُمر، واستمرار  بني قدرة الطالب عىل احلفظ وبني تقدُّ

 انتظامه يف احللقة.

                            

                                           
ين أو أكثر بحيث يتأثر أحدمها بصورة منت( 7) ظمة تبسيًطا؛ فإنه العالقة اخلطية هي عالقة بني متغري 

 إذا تغريه اآلخر بصورة منتظمة.
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 املبحث الثاني
 الصياغة الرياضية للعوامل املوثِّرة على املشكلة

َج للوصول للصياغة الرياضيهة الـُمعربة عن  وللتيسري؛ سوف نعرُض التدرُّ

 املقصود يف صورة خطواٍت متتابعة.

 الخطوة األولى: الصياغة األوَّلية:
م الطالب يف العمر ومواظبته  عىل احللقة؛ يزيد املقداَر افرتض النموذج أنه َتقدُّ

الذي يستطيع حفظه يوميًّا بصورة خطيهة منتظمة؛ يمكن متثيلها بالشكل البياين 

 التايل:

       
 

               
 
 

 

 العالقة بني كمية حمفوظ الطالب والزمن الذي قضاه يف احللقة القرآنية(:2) شكل

ب ] ([ متفاوتني 3(، )ط2(، )ط7ط)ُرِمَز هلم بالرموز:وُيظهر الشكل ثالثَة طاله

م  يف قدراهتم احلفظيهة، كلُّهم تزداد قدرته عىل احلفِظ زيادًة َخطيهة منتظمة بتقدُّ

 الزمن، فيمكن التعبري عن ذلك بخطٍّ بياينٍّ مستقيٍم؛ معادلته هي:

 ص = م س.

حيث ُيعرب  الرمز )ص( عن عدد األسطر التي يمكن للطالب حفظها يف اليوم 

ت الواحد ع ند زمٍن معنيه )س(، وُيعرب  الرمز )س( عن عدد أيام العمل التي مره

 عىل الطالب منذ التحاقه باحللقة.
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ا ميل اخلط  املستقيم أمه
(1)

لة العوامل املؤثرة عىل ُقدرة   )م(: فهو ُيعرب  عن حُمص 

لة تلك ا ا مع حُمص   لعوامل. الطالب عىل احلفظ. فميل اخلط  املستقيم يتناسُب طرديًّ

( هو األعىل من حيث القدرة 7( يتهضح أنه الطالب )ط2وبالنظر إىل الشكل )

(3(، فالطالب )ط2عىل احلفظ، يليه الطالب )ط
(2)

. 

 الخطوة الثانية: افتراض قيمة )م( النظريَّة:
ز  سبق أن أوضحنا أنه حتديد القيمة )م( لكل  طالٍب ُمرتبٌط بعدة عوامل، سنرك 

 وامل األربعة األكثر أمهية، وهي: منها عىل الع

 عمر الطالب عند التحاقه باحللقة، وسنرمز له بالرمز)ع(.

الكفاءة التحصيلية املعتمدة عىل ذكاء الطالب وقدرته التحصيلية، وسنرمز هلا 

 بالرمز )ذ(.

 وكفاءة املعلم، وسنرمز هلا بالرمز )ك(.

 رمز له بالرمز )و(.ومتوسط الوقت الـُمتاح للطالب يف جلسة القرآن، وسن

ل  ا مع سن  الطالب عند االلتحاق، ومعده إًذا؛ يتضح أنه )م( تتناسب طرديًّ

 الذكاء )ذ(، وكفاءة املعلم )ك(، ومتوسط الوقت )و(.

 : ويمكن صياغة ذلك التناسب رياضيًّا

  ع× و × ك × ذ  ⍺ م
                                           

ميل اخلط املستقيم قياٌس ملدى انحداره، وبعبارة أخرى؛ فميل اخلط املستقيم يعرب  عن النسبة ( 7)

بني ارتفاعه الرأيس  وامتداده األفقي، وهذا له عالقٌة بقياس الزاوية التي يصنعها اخلطُّ املستقيم 

 السينات( ومع املستوى الرأيّس )حمور الصادات(. عند تقاطعه مع املستوى األفقي )حمور

(، وهذا بدوره 2( أكثر مياًل من املستقيم )ط7( أنه املستقيم املعرب  عنه بـ)ط2يالحظ يف الشكل )( 2)

( يف اجتاه املستوى 7(؛ ألنه املسافة التي يقطعها املستقيم األول )ط3أكثر مياًل من املستقيم )ط

أكرب إذا قورنت باملستقيمني اآلخرين. ومن هنا ُيمكن القول إنه  الرأيس )حمور الصادات(

( ذو قدرة أكرب عىل احلفظ من الطالبني اآلخرين، 7الطالب الـُمعربه عنه باملستقيم األول )ط

 ( ذو قدرة عىل احلفظ أكرب من زميله الثالث.  2والثاين منهام )ط
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 وهو ما يمكن ترمجته إىل املعادلة اآلتية:

 ع .×و × ك × ذ × م = ث 

حيث )ث( ثابت التناسب
(1)

. 

ة، وهي قيمة  وبمعرفِة مفردات تلك املعادلة؛ يمكن حساب قيمة )م( النظريه

تظلُّ افرتاضيهة؛ حتى ُيثبتها الواقع ويؤكدها، أو ينفيها؛ وعندئٍذ ُينظر مرًة أخرى يف 

 القيم املفرتضة لبعض تلك املفردات هل هي مناسبة أم حتتاج إىل تعديل.

 لثة: حساب قيمة )م( تجريبياا:الخطوة الثا
 حلساب قيمة )م( التجريبيهة، تستخدم املعادلة ص = م س. 

فعندما تكون قيمة )ص( معلومة عند )س( املقابلة هلا، ُتصبح القيمة الوحيدة 

 املجهولة يف املعادلة السابقة هي قيمة )م(، وبالتعويض املبارش نحصل عليها.

هي عدد األسطر الذي يمكن للطالب  – كام سبق التوضيح قريًبا –و)ص( 

دة من التحاقه باحللقة، هذه الفرتة املحّدَدة  باليوم هي  حفظها يف اليوم، بعد فرتة حمده

 التي ُيعربه عنها بالرمز )س(.

ن  ت عىل الطالب منذ التحاقه باحللقة إىل اليوم الذي تدوه ام التي مره ا عدد األيه أمه

ام معلومة يمكن حتديدها بسهولة بمعرفة تاريخ التحاق  فيه املالحظة؛ فهي أيه

ط عدد األسطر التي يمكن للطالب حفظها فيمكن  ا متوس  الطالب باحللقة، وأمه

 .  معرفتها من واقع سجالت متابعة التسميع، ومن واقع االختبار العميل 

                                           
ا( عندما تكون زيادة كل منهام مرتبطة بزيادة األخرى يقال: إن كميتني متناسبتني طرًدا )أو طرديًّ ( 7)

ى هذا العدد الثابت بثابت التناسب. وُيرمز للتناسب الرمزي   بنسبة ثابتة أو عدد ثابت، يسمه

 (.⍺) بالرمز
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 -خالل التجربة العملية التي قام هبا الباحث  –وحلساب قيمة )م( التجريبية 

 اسُتخدمت الصحيفة التالية:

 ( منوذج لصحيفة متابعة مقادير احلفظ3شكل )

حة؛ فإنه عدد األيام املنقضية حتى التدوين  وبالنظر يف صحيفة املتابعة املوضه

مُتثل القيمة )س( يف املعادلة، وأما متوسط عدد األسطر التي حيفظها الطالب يف 

 اليوم فتمثل القيمة )ص( يف املعادلة.
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ة كل هذ ُل لكل طالب منفرًدا بصورة دورية منتظمة: مره ه البيانات ُتسجه

شهرين، وملدة ال تقل عن سنٍة، ليتسنهى دراسة تأثري بعض العوامل املوسمية عىل 

 مستوى الطالب.

وبمعرفة القيمتني )ص(، )س( حُتسب قيمة )م( للطالب باستبعاد بعض 

املستقيم املمثل للعالقة، ومنها  التقديرات واضحة االنحراف والشذوذ عن اخلط  

 حُتسب قيمة )م( املتوسطة لكل طالب.

 واملعادلة اآلتية تستخدم حلساب قيمة )م(:

)م( = فرق الصادات / فرق السينات
(1)

. 

 (.7س -2( / )س 7ص – 2)م( = )ص

ض بقيمَتْي )س(  نة للطالب، وُيعوه فُيختار أي قيمتني من قيم )ص( الـُمدوه

 فيحصل عىل قيمة )م(.املقابلتني، 

وملزيٍد من الدقهة تؤخذ القيمة املتوسطة الناجتة بعد استبعاد القيم واضحة 

الشذوذ، والتي قد تكون بسبب عامٍل طارٍئ كغياب ُمتهصل للطالب أو نحو ذلك 

 من األسباب.

ويف الشكل التايل نعرض نموذجني عمليًّني من واقع الدراسة التجريبية لكيفية 

  يانات املجمعة وحلها.تفريغ الب

/أ(، 4النموذجان املعروضان يمثالن طالبني؛ أحدمها جيد املستوى )شكل و

 /ب(.4والثاين متوسط املستوى )شكل 

                                           
( يساوي فرق 2، ص2(، )س7، ص7ميل املستقيم املار بالنقطتني ذوايْت اإلحداثيهات )س( 7)

 -2( / )س7ص -2عىل فرق الكميتني السينني؛ يعني م = )ص الكميتني الصادين مقسوًما

( فإنه 2، 4(، )2، 7، فلو افرتضنا للتوضيح أن املستقيم يمرُّ بنقطتني ذوايْت إحداثيات ) (7س

، وعليه يمكن حساب ميل هذا املستقيم  2=  2، وص2=  7، وص4=  2، وس7=  7س

 .2=  6/3( = 7-4)(/2-2م = ) كاآليت:
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 /أ( صورة صحيفة املتابعة ألحد الطالب جيِّدي املستوى4شكل رقم )

 )من واقع الدراسة العملية التطبيقية(
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 حد الطالب متوسط  املستوى/ب( صورة صحيفة املتابعة أل4شكل رقم )
 )من واقع الدراسة العملية التطبيقية(

ن فيها متوسط 4ففي الصحيفة الـُمبيهنة بشكل ) /أ(؛ نالحظ أنه األيام التي ُدو 

اليوم اخلامس والستون بعد الثالثامئة( /365حفظ الطالب هي األيام: اليوم رقم )

اليوم الرابع والعرشون /424قم )لتحاقه باحللقة، اليوم رأي بعد مرور عام من ا

/ اليوم  425بعد األربعامئة( أي بعد شهرين تقريًبا من بدء املالحظة، واليوم رقم )
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اخلامس والثامنون بعد األربعامئة(؛ أي بعد شهرين آخرين ....وهكذا حتى آخر ما 

ن بعد   / سبعامئة وثالثني يوًما؛ أي مع َّناية العاِم. 730ُدو 

نة يف هذه األيام كانت عىل الرتتيب: ويف املقابل فإ ، 7775نه مقادير احلفظ املدوه

 سطًرا باليوم. 2732.......،  2732، 2706

َنتني:  وحلساب قيمة )م( من أول ُمدوه

 0700525=  59 – 0737( = 365 – 424( / )7775 – 2706)م( = )

 وهكذا؛ ُيستكمل حساب باقي النقاط، ويؤخذ املتوسط العام.

بالذكر؛ أنه مقدار املحفوظ اليومي  للطالب أو املجموعة الـُمتاَبعة ال وجدير 

ل يف يوٍم واحٍد؛ وإنهام  ل  –وملزيٍد من الدقهة وتاليف األخطاء الشخصية  -ُيسجه ُيسجه

لت عند  عىل مدار أسبوٍع كامٍل، ويؤخذ املتوسط العام، فمثاًل: القيمة التي ُسج 

/ الثاين  362ملتاَبعة أسبوع كامل يبدأ من اليوم هي قيمة متوسطة  365اليوم 

 / الثامن والستني بعد الثالثامئة. 362والستني بعد الثالثامئة، وينتهي باليوم 

عة للطالب وتقسيمها، عىل  وبالتوازي مع ذلك؛ جُيرى تصنيف البيانات املجمه

املدرسني أساس ُعُمر الطالب، وتاريخ التحاقه باحللقة، ونسبة الغياب، وكفاءة 

ب، وقد اسُتأنَِس له بعدة أمور منها: مستوى  وخربهتم، واملستوى التقريبي للطاله

ب يف املدارس النظامية، تقارير املتابعة السابقة، ُحْكم  التحصيل الدرايس للطاله

م الطالب إىل فئات: فئة  سني ذوي اخلربة عىل مستوى الطالب. وإمجااًل: ُقس  املدر 

طة، وفئة ج كفئة املتأخرين دراسيًّا   -ي دة، وفئة املتمي زين، وهناك فئات أخرى متوس 

ع عنهم بيانات كافية.  -وذوي اإلعاقة البرصية أو السمعية   مل جُتمه

كل  جمموعة ُمتجانسة من الطالب، وتستبعد ثم بعد ذلك ُتقارن قيمة )م( يف 

العام لكل  فئة، ويف ضوئه القيم واضحة التباين عن باقي القيم، ثُّم يؤخذ املتوسط 

دنا قيمة )م( التجريبية لكل فئة من فئات الدراسة.  نكون قد حده
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وُتفيد تلك القيمة املحسوبة يف ختطيط املحفوظات لكل  طالٍب تتشابُه حاله مع 

ب الفئة التي متهت عليها الدراسة.  طاله

كورة عىل قيمة )م( بعد ذلك ُيدرس التأثرُي املنفرد لكل  عامل من العوامل املذ

املحسوبة لكل فئة؛ فُيدرس مثاًل تأثري زمن جلسة القرآن، وتأثري كفاءة املعل مني 

ض بالقيم الـُمستقرأة  وغري ذلك، وهو ما ُيتيح ملن يريد استخدام النموذج أن ُيعو 

ة بكل  طفٍل، فيحصل من  لكل  عامٍل، والـُمستفادة من واقع بيئة الدراسة، واخلاصه

املعادلة النهائية عىل جمموعة من القيِم الواسعة الدقيقة التي ُتناسب السواد  حل  

ب يف بيئة احللقة.  األعظم للطاله

وللتسهيل؛ فإنهه ُيمكن تبسيط النموذج؛ مع احتفاظه بقدٍر عاٍل من الدقهة؛ إذا 

ط الوقت الـُمتاح للطالب خالل جلسة  زنا يف حساب قيمة )م( عىل ُمتوس  ركه

َب ال ل ذكاء الطالب )ذ(، وذلك إذا افرتضنا أنه احللقة تقبل الطاله قرآن)و(، وُمعده

يف سنٍّ ُمعيهنة ال ختتلُف من طالب آلخر، كأْن تشرتط احللقة أال تقل سنُّ الطالب 

عند االلتحاق عن مخس سنوات وال تزيد عن ست  سنوات، فيصبح أفراد الدراسة 

ا إن كان متجانسني يف هذا العامل، فيمك ن التغايض عن اعتبار العامل )ع(، أمه

الواقع غري ذلك، فإنه تأثري ُعُمر الطالِب عند التحاقه باحللقة عىل قيمة )م( حيتاج 

 إىل دراسة أخرى قائمٍة عىل األسس نفسها املوصوفة يف هذا النموذج.

نا نفرتض قيمت ا العامل )ك( املتعل ق بكفاءة الـُمعل مني؛ فإنه ه واحًدا صحيًحا، وأمه

وهي كفاءة املعل م اجلي دة التي تستبعُد الـُمعل مني حمدودي الكفاءة، ويف الوقت 

نفسه ال تفرتض يف الـُمعل م قدراٍت خارقًة، عىل أن ُيراعَي القائم بالدراسة 

ل عليها من حلقات املعل مني ضعيفي  التجريبيهة ذلك؛ فيستبعد النتائج الـُمتحصه

 وحلقات املعل مني شديدي التميُّز والكفاءة. األداء، 
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فإن تأتهى حذف هذين العاملني )ع، ك( يف الدراسة التجريبّية بقي له أن يدرس 

مها يف بيئة الدراسة.  تأثري العاملني )و(، )ذ(، عىل قيمة )م(، ثمه ُيعم 

ط وقت والعامل )و( ال حيتاج إىل ختمنٍي؛ بل ُيمكن حسابه بدقهة، بقسمة متوس  

ب احللقة الـُمنتظمني.   جلسة القرآن عىل عدد طاله

ا العامل الثاين، وهو )ذ(  للطالب  الـُمعرب  عن مستوى التحصيل الدرايّس  -وأمه
الت ذكائه أو بمعامل Intelligence Quotient ( IQ) املرتبط بمعده

فإننا = (1)

ة للذكاء البرشّي، وعليه نفرتض مبدئيًّا أنه ذكاء الطالب يقع يف املنطقة املتوسط

ب هذه  د التحاقه باحللقة، ثمه جتره نستطيع حساب قيمة )م( ابتدائية للطالب بمجره

القيمة خالل فرتة معيهنة ولتكن أربعة شهور، فإن اتهضح للمعل م واملرشف أنه 

ح قيمة )م( له بناًء عىل املعطيات  ُمستوى الطالب أعىل من ذلك أو أقّل؛ فُتصحه

 ديدة.اجل

 ع .×و × ك × ذ × : م = ث  وعليه؛ فإنهه يمكن اختصار املعادلة السابقة

 لتصبح على الصورة:
 س×و× م = ث 

.  برشط أن يكون هناَك معادلة خمتلفة تناسُب كله مستوى حتصييلٍّ

ومن خالل الدراسة التجريبية التي أجراها الباحث خالل الفرتة الزمنية من 

 طالًبا، وبعد استبعاد عددٍ  677عىل نحو  70/2070وحتى شهر  7/2007شهر 
عة، اخُترص العدد إىل  طالًبا، وبحل  النموذج أمكن  574من االستامرات املجمه

                                           
ل عليها من  Intelligence Quotient (IQ) ذكاءنسبة ال( 7) طة الـُمتحصه هي الدرجة املتوس 

مة بطريقة ُمعيهنة لقياس يمكن من خالهلا معرفة درجة الذكاء بشكل الذكاء،  جمموعة اختبارات ُمصمه

ر عدة ، ثمه ُطو  7905. قام بابتكاره العاملان الفرنسيان ألفريد بينيه وتيودور سيمون عام تقريبيٍّ 

. ات بواسطة علامء وباحثني يف علم النفس الرتبوي  هو متوسط )مائة( 700عترب الرقم يُ عادة؛ و مره

  .الذكاء عند اإلنسان، وكلام زادت تلك الدرجة اعُترب الشخص عبقرياً 
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ات خالل هذه الفرتة  نت أكثر من مخس مره الوصول لقيمة جتريبية، ثمه ُطب قت وُحس 

الث فئات من الزمنية، فجاء النموذج يف النهاية يف ثالث معادالت لُيناسب  ث

ب:  الطاله

 املعادلة األوىل: للطالب متوسطي املستوى:

 (7و س...................... املعادلة رقم ) 07033ص = 

ر بمدلوالت الرموز:  وُنذك 

 )ص(: هي عدد األسطر التي جيب أن حيفظها الطالب يف اليوم.

 )و(: متوسط الوقت )بالساعات(
(1)

 آن.املتاح للطالب خالل جلسة القر 

)س(: عدد أيام العمل التي قضاها الطالب منذ التحاقه باحللقة
(2)

 . 

 املعادلة الثانية: للطالب ذوي القدرات التحصيلية املرتفعة نسبيًّا )اجلي د(:

 (.2و س........................املعادلة رقم ) 07047ص = 

ب شديدي التميُّز والموهوبين في حفظالمعادلة  وقد  القرآن؛ الثالثة: للطالَّ

اقرُتح هلم نموذٌج أويلٌّ 
(3)

 هو: 

                                           
فمثاًل: إذا كان وقت جلسة القرآن ساعتني، وعدد الطالب يف احللقة عرشين، فإن الوقت املتاح ( 7)

من الساعة، فالتعويض عن قيمة )و( يف هذه  077طالب هو ستُّ دقائق، وهو ما يعادل لكل 

ا إن كان وقت اجللسة ساعتني ونصًفا وعدد الطالب هبا مخسة عرش 077احلالة سيكون بـ ) (. أمه

( من الساعة تقريًبا، وهو الذي 0777طالًبا فإنه الوقت املتاح للطالب عرش دقائق يعني )

ض به   يف املعادلة.ُيعوه

املقصود بعدد أيام العمل أي بعد استبعاد اإلجازات، فاألسبوع حُيتسب بخمسة أيام أو ستة ( 2)

حسب عدد أيام اإلجازة، والشهر حُيتسب بستة وعرشين يوًما أو اثنني وعرشين أو غري ذلك 

 حسب أيام اإلجازة، وهكذا.

جريب والتعديل والتطوير الذي حظي به مل حيَظ هذا النموذج بنفس القدر من الدراسة والت( 3)

النموذجان السابقان، وذلك ألنهه من الصعوبة بمكان وجود عدد كاٍف من أمثال هؤالء 

ت الدراسة عىل أعداد  الطالب النوابغ األقران لتكوين جمموعة جترى عليها الدراسة، فتمه

ل احلكم عىل النموذِج متفرقة حتفُظ بالطريقة الفردية ال بطريقة املجموعات، وهو ما جيع

 قارًصا.
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 (.3و س ....................... املعادلة رقم ) 07077ص = 

 أمثلة توضيحية لحل النموذج:
  المثال األول:

ام يف األسبوِع، وطول جلسة القرآن هبا ساعتان،  يف حلقة تعمل مخسة أيه

ب املنتظمني فيها ثامنية عرش  ب ومتوسط عدد الطاله طالًبا، وبافرتاض أنه الطاله

طو التحصيل والذكاء، فإنهه باستخدام املعادلة:  متوس 

ب ، كام ييل: 07033ص =   و س ..... يمكن ختطيط حمفوظات هؤالء الطاله

 (:72عىل عدد الطالب )حلساب قيمة)و(؛ ُيقسم وقت جلسة القرآن)ساعتان(

 ساعة تقريًبا. 0777=  2/72

 س. 0777×  07033ص = 

 س. 070037=     

ام العمل الفعلية =   يوًما. 250)أسبوًعا( =  50×  5عدد أيه

عدد األسطر التي جيب أن حيفظها الطالب يف اليوم، بعد مرور عام كامل من 

 =  سطًرا واحًدا يف اليوم. 250×  070037التحاقهم باحللقة = 

 ومع نهاية عامه الثاني:
 ا.سطًرا تقريبً  7725=  500× 070037

 يوًما(: 7250= 250×5ومع َّناية العام اخلامس )

 سطًرا يف اليوم تقريًبا... وهكذا. 476=  7250×  070037

  المثال الثاني:
يف حلقة تعمل ستة أيام يف األسبوع وطول جلسة القرآن هبا ساعتان، وعدد 

طي الذكاء والتحصيل، فيمكن  ب متوس  ب هبا مخسة عرش طالًبا من الطاله الطاله

 ختطيط حمفوظاهتم باستخدام املعادلة األوىل عىل النحو التايل:
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 ساعة. 07733=  2/75قيمة )و( = 

 يوم تقريًبا. 300=  50×  6عدد أيام العمل السنوية = 

فمع َّناية العام األول اللتحاقهم باحللقة ُيفرتض أن يكون متوسط حفظهم 

 .سطًرا يف اليوم 7732=  300×  07033× 07733اليومي = 

سطًرا يف  2764=  600×  07033×  07733ومع َّناية العام الثاين يكون =  

 اليوم.

سطًرا  676=  7500×  07033×  07733ومع َّناية العام اخلامس يكون = 

 يف اليوم.

 المثال الثالث:
ب ذوي القدرات 2يف املثال السابق رقم ) ( لو افرتضنا أنه احللقة من الطاله

نسبيًّا، فإنه يمكن ختطيط املحفوظات باستخدام املعادلة رقم التحصيلّية املرتفعة 

× 07733(، فمع َّناية العام اخلامس يكون متوسط حفظهم يف اليوم = 2)

 سطًرا.  974=  7500×  07047

وهذا املتوسط أعىل من زمالئهم يف املثال السابق بثالثة أسطر تقريًبا يف اليوم، 

م أقرانٌ  يف السن  وينتمون للمؤسسة نفسها، وأنه كفاءة  مع األخذ يف االعتبار أَّنه

 ُمعل ميهم واحدٌة.
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 املبحث الثالث
 تطبيقات النموذج

لة من هذا النموذج عىل احلساب الدقيق لكمية  ال تقترص الفائدة املتحصه

كن استخدامه املحفوظات اليومية للطالب يف احللقات القرآنية كام سبق ولكن يم

يف أغراض أخرى مبارشة أو غري مبارشة، وإمجااًل فإنه النموذج ُيمكن استخدامه يف 

 أربعة أغراض:

: حساب المقدار اليومي الذي يجب أن يحفظه الطالب عند ُعُمر معيَّن:  أوًلا
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل يف َّناية املبحث الثاين بام ُيغني عن اإلعادة 

 والتكرار. 

 ياا: تحديد كمية المحفوظات لمدة معيَّنة )الشهرية / السنوية(:ثان
وذلك من خالل تطبيق قواعد التكامل حلساب املساحة املحصورة بني املستقيم 

ب(، وبني بداية تلك  الـُمعرب  عن ُمستوى الطالب )أو املجموعة املتجانسة من الطاله

 (: 5الفرتة وَّنايتها )انظر الشكل التايل رقم

 
  

 
 
 

 
( التمثيل الرياضّ  لكمية احملفوظات القرآنية اليت ميكن للطالب 5)شكل رقم

 أن حيفظها خالل مدة معينة

 بتكامل املعادلة: ص = م س ...
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(  تعرب  عن مبتدأ الفرتة الزمنية، 7( ]حيث: )س2( إىل )س7يف الفرتة من )س

)وهي مساحة ( تعرب  عن منتهاها[ = يمكن حساب املساحة حتت املنحنى 2)س

(، وهي متثل عدد األسطر املحفوظة خالل 7س 2الشكل شبه املنحرف أب س

دة.  الفرتة املحده

   وناتج هذا التكامل أنَّ:
 . 2(/27م  س -  22)م س( = 7س 2مساحة الشكل )أ ب س

فلو افرتضنا أنه هذه الفرتة متث ل شهًرا معيهنًا فإنه التخطيط الزمني خالل هذا 

حسابه باملعادلة املذكورة، والقول ينطبق عىل التخطيط السنوي أو  الشهر يمكن

 الفصيل أو غري ذلك من أنواع التخطيط.

  مثال توضيحي:
 و س. 07047ص =  (:2من املعادلة رقم )

 عىل الصورة: بحة، فإن املعادلة تصساع 077و( = فلو افرتضنا أنه قيمة )

 س. 070047ص = 

اق الطالب ن حفظها خالل السنة الثالثة اللتحوحلساب عدد األسطر التي يمك

،  900إىل اليوم  607وهي الفرتة التي ترتواح من اليوم ) املجموعة( باحللقة ]

 يوًما يف السنة[، فإَّنا =  300باعتبار أنه عدد أيام العمل الفعليهة 

 سطًرا. 7055=  2[ /  2(607× ) 070047] – 2(900× ) 070047]

ه من صفحة؛ أي ثالثة أجزاء ونصًفا، أي أنه  70كون الناتج ي 75وبالقسمة عىل 

ثالثة أجزاء  هوعة( خالل السنة الثالثة اللتحاقاملجمالـمفرتض أن حيفظ الطالب )

 ونصًفا.

 ثالثاا: تحديد اليوم الذي يُفترض أن يختم فيه الطالب:
صفحة، وذلك  604أو  600إنه عدد صفحات املصحف املطلوب حفظها هي 

بعة املدينة، وتتميز هذه الطبعة بأنه كل صفحة حتتوي عىل مخسة عرش حسب ط
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سطٍر )تسعة  9000=  75×  600، وعليه؛ فإنه عدد أسطر القرآن الكريم =  سطًرا

 آالف سطٍر(. وهي مجلة ما ُيراُد حفظه.

ام العمل الفعلية مقدار ثابت يمكن حسابه، كامه مره معنا يف األمثلة  ا عدد أيه أمه

املطلوب اآلن حتديد عدد األيام الالزمة حلفظ تسعة آالف سطٍر، التي  بحبُل، فيصق

 هي القرآن كاماًل. 

( 2( وهي الزمن صفر، إىل الفرتة )س7وبقواعد التكامل املحدد من الفرتة )س

 إًذا: ومُتث ل اليوم الذي ُينتهى فيه من احلفظ، وهي املراد حساهبا؛

 .2صفر[ /  – 2(2عدد أسطر املصحف = ]م)س

 ومنها:
 .2/ 2(2= م )س 9000

 . 72000=  2(2م)س

 فإن: 070047تساوي  –كام يف املثال السابق  -فلو افرتضنا مثاًل أن )م( 

 يوًما من العمل الفعيل. 7957( = 2)س

وعىل افرتاض أنه يف السنة ثالثامئة يوٍم من العمل الفعيل؛ فإن هذه املدة تعادل 

 سنواٍت ونصًفا تقريًبا. يوًما، يعني سته  2327

فإن ُفرض أن الطفل يلتحق بالتحفيظ يف سن  الرابعة من ُعُمره، فإنهه سيختم 

 وهو يف الصف  الرابع االبتدائي.  -بإذن اهلل  –القرآن حفًظا 

ًبا أليهة  وُيراعى أن ُيضاف هلذه املدة شهران أو ثالثة أشهٍر كنوٍع من التأمني حتسُّ

 م معل مو احللقة ومرشفوها بتحقيق هذا التخطيط.طوارَئ، ثمه يلتز

وقد ُوِجَد أنه هذا التخطيط االسرتشاديه ُيفيُد يف التزام الـُمعل مني، ويرفع من 

مهاراهتم يف إدارة وقت جلسة القرآن، إذ يضع نصب أعينهم هدًفا واضح املعامل 

طفل، وُبل غ به ويلُّ أمره؛ جيب حتقيقه. ومتى ما ُوِضع هذا اهلدُف وُأثبَت يف ِسجل  ال
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صار حتقيقه مسئوليًة ُمشرتكًة بني اإلدارة واملرشفني واملعلمني وأولياء األمور 

والطالب. ومهام التزَم كلٌّ بام عليه كاَن حتقيُق اهلدف ميسوًرا بإذن اهلل. بل إنه 

ي امل حمود، التجربة أثبتت أنه جهود اجلميع تتضافُر لتأخذ األمر كنوٍع من التحد 

 أال يصلوا إىل غايتهم. –واألمر هكذا  –ويبُعد 

 رابعاا: تحديد كفاءة الـُمعلِّمين.
يف  -بعد جتريبه وتصحيحه  -ويمكن استخدام هذا النموذج االسرتشادي 

 حساب كفاءة أداء املعلمني كام ييل:

]مقدار املحفوظات الفعيّل / مقدار املحفوظات املحسوب  = كفاءة األداء

 .700× ط من خالل النموذج([ )املخطه 

%، وهذا يدلُّ عىل التزام املعلمني باخلطط، 700وُيفرتض أن يكون الناتج 

 وحسن إدارهتم للوقت، وحسن إدارهتم للعملية التدريسية والرتبوية ككل.

فلو قله عن ذلك؛ فإنه التقصري سيكون واقًعا يف أحد العنارص التي تؤثر عىل 

قًة؛ فيبقى أنه أداء املعلم هو قمية )م(، فإن كانت ال عنارص الثالثُة األخرى متحق 

 الذي قله عن املتوسط الطبيعي  له.

مع الثبات الظاهري  للعوامل املؤثرة عىل قيمة  –% 700أما لو زاد الناتج عن 

ط وقت جلسة القرآن ها متوس  ُر، -)م( وأمهُّ وأنه  فهذا يعني أن أداء املعلم يتطوه

نامى، وكلام كانت الزيادة أكثر وضوًحا كانت دلياًل عىل أنه مقومات مهاراته تت

 املعلم العلمية واملهارية والرتبوية جيدًة.

ر بام يفوق ما هو  -هو اآلخر- ويعني ذلك ضمنًا أن أداء الطالب ُن ويتطوه يتحسه

 ُمنتَظٌر منه، وهذا بَِدْوره يستوجب املكافأَة والتشجيَع املناسَبنِي. 

من خالل هذه املعادلة حساب املكافآت أو االقتطاعات وربطها بجودة  ويمكن

 األداء بدقهة متناهيٍة مرتبطٍة بلغة األرقام.
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 مثال توضيحي:
أظهر استخدام الربنامج يف ختطيط حمفوظات إحدى احللقات خالل شهٍر معنيه 

ب املجموعة بحفظ ثالثني صفحًة. وبعد َّناية ال شهر اتهضح أنهه جيب أن يقوم طاله

نوا من حفظ ثالث وثالثني  -من خالل متابعتهم  –للمرشفني  ب متكه أنه الطاله

 صفحًة، وعليِه؛ فإنه كفاءة معلِذم تلك احللقة يمكن حساهبا باملعادلة:

 %770=  700×  33/30كفاءة املعل م )ك( = 

تحق مكافأة مما يعني أنه املعلهم القائم بالتدريس للحلقة شديد التميُّز، ويس

 %.70إضافية بنسبة 

 ويف املثال نفسه؛ لو افرتضنا أنه املتابعة الواقعية أظهرت أنه الطالب مل حيفظوا
 سوي ثامٍن وعرشين صفحة؛ فتكون:

 %.93733=  700× 22/30كفاءة املعلهم = 
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 املبحث الرابع
 حتويل النموذج إىل برنامج حاسوبّي

َل إىل برنامج حاسويبٍّ  بعد االنتهاء من صياغة النموذج يف صورته النهائية، ُحو 

مكتوب بلغة )اليس شارب(، يعمل عىل أنظمة التشغيل الشائعة، وهو برنامُج 

 كيلو بايت(. 324خفيف احلجم تبلغ مساحته عىل القرص )

ن من حساب التطبيقات األربعة املشار إليها آن ًفا، وال يتطلهب والربنامج ُيمك 

 استخداُمه إال أن ُتدخل البيانات بصورة صحيحة من واقع العمل.

 وهذه ُصَوٌر لثالث نوافذ من الربنامج:

 

 
 /أ(: الشاشة االفتتاحية للربنامج احلاسويب6شكل )
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 /ب(: الشاشة الثانية للربنامج )شاشة التطبيقات(6شكل )

 

 ية/جـ(: شاشة اخلطط الزمن6شكل )
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 املبحث اخلامس
 ب والـُمعلِّمني واملشرفنيالأثر استخدام النموذج على الط

ل عليها من النموذج يف التخطيط الزمني   اسُتخِدمت املعادالت الـُمتحصه

( 7/2072وحتى  2/2077للمحفوظات خالل ثامنية عرش شهًرا )ابتداًء من 

ب )ثالث جمموعات من كلٍّ من الفئة األوىل والثانية، لسبع جمم وعاٍت من الطاله

وجمموعة واحدة من الفئة الثالثة(، متوسط عدد الطالب املنتظمني يف كلٍّ منها ثامنية 

عرش طالًبا، مقارنة بثالث جمموعات ضابطة )جمموعة من كل  فئة( حتفظ حتت 

باستخدام النموذج. فكانت امللحوظة الظروف نفسها؛ ولكن ال خُيطهط ملحفوظاهتا 

ب املخطهطة حمفوظاهتم باستخدام النموذج  بصفة  -العامة زيادة حمفوظات الطاله

ة  مقارنة بطالب املجموعة الضابطة. واجلدول التايل ُيظهر هذه النتائج  -عامه

 تفصيليًّا:

 
 كمية املحفوظات )بالصفحة(

ب
ال
ط
ال

 

ت
ئا
لف
ا

 

 الفئة الثالثة يةالفئة الثان الفئة األوىل
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 4072 52 2575 3777 72733 2377 أشهر 6 بعد 

 22753 77575 56 70766 39773 57 شهًرا 72بعد 

 74972 79074 9272 776756 66 2274 شهًرا 72بعد 

 (: جدول ُيبيِّن أثر استخدام النموذج على مستوى الطالب7شكل )
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ب الفئة األوىل  ل عليها يمكننا أن نالحظ أنه ُطاله وبقراءة األرقام املتحصه

طي املستوى( الذين خط طت حمفوظاهتم باستخدام النموذج؛ ق د )الطالب متوس 

صفحة( يف الوقت الذي  2274متكنوا من حفظ ما يزيد قلياًل عن أربعة أجزاء )

 66حفظ فيه زمالؤهم يف املجموعة الضابطة حتت الظروف نفسها ستًّا وستني )

ب الـُمخطهط  ق الطاله ب جي دي املستوي( تفوه صفحة(. ويف الفئة الثانية )الطاله

م يف املجموعة الضابطة بأربع وعرشين ملحفوظاهتم باستخدام النموذج عن زمالئه

صفحة تقريًبا، وهو ما يقارب جزًءا وربع اجلزء يف خالل ثامنية عرش شهًرا هي مدة 

ق الطالب الـُمخطهط  ا الفئة الثالثة )الطالب املتمي زين( فقد تفوه االختبار. أمه

ني صفحة ملحفوظاهتم عن زمالئهم يف املجموعة الضابطة بام يزيد قلياًل عن أربع

 يعني جزأيِن كاملنِي. 

 ولك أن تتخيهل الفارق بعد ثالث سنوات أو أربعة، وهو ما يعني أنه الطالب
املخطهطة حمفوظاته هبذه الصورة املحسوبة يمكن أن خيتم القرآن قبل زميله غري 

 املخطهطة حمفوظاته بام ال يقلُّ عن سنتني كاملتني.

الطالب كانت استفادته من التخطيط أكرَب،  وُيالحُظ أنهه كلهام زاد مستوى

والسبب يف ذلك قد يرجع إىل أنه التخطيط يستثري مواهب هؤالء الطالب املتميزين 

ع ذلك، وال تضعه يف  ا يف الظروف التي ال تشج  ر طاقاهتم اإلبداعية، وأمه وُيفج 

 لضمور.حساهبا نجد أن مواهب هؤالء الطالب وَملكاهتم متيل إىل االضمحالل وا

وهذا جيعلنا أكثر يقينًا بأمهيهة التخيط املبكر ملحفوظات األطفال، فال ُيرتك حتى 

 إذا ضمرت ملكاُته، وذويت مواهبه قيل: هُلمه نستكشْفه!

  أثر البرنامج على المعلمين والمشرفين:
االنطباع العام ألربعة عرش معل اًم وثالثة مرشفني كان كام ييل: أمجع املعلمون 

 رشفون عىل أنه للنموذج تأثرًيا إجيابيًّا ملموًسا عىل تنمية مهارات ختطيطوامل
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ل عليهم حتديد املقدار الصحيح من املحفوظات لطاّلهبم،  املحفوظات، وأنهه ُيسه 

وأنهه أفادهم يف وضع معياٍر عميلٍّ رقميٍّ للتقويم سواًء تقويم الطالب أو التقويم 

استيعاب بعض ض املعل مني قد اشتكى من صعوبة الذايت  ألنفسهم. ولكنه بع

القوانني الرياضية التي قام عليها النموذج يف بعض تطبيقاته، كقوانني التكامل يف 

هم يف الوقت نفسه مل يْشكوا من أيهة صعوبة يف ولكنه  حساب اخلطط الزمنية،

 ام.استخدام الربنامج احلاسويّب، فقد أمجع الكلُّ عىل أنهه سهل االستخد

ة؛ ف تدريب املعلمني واملرشفني عىل استخدام النموذج  إنهه جيبوبصفة عامه

وتوضيح األسس التي ُبنَِي عليها، ليكون استخدامهم له عن فهم، ال عن تقليٍد 

د.   جُمره
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 املبحث السادس
 ملحوظات وتنبيهات عامة حول النموذج والربنامج

ذج املوصوف يناسب البيئة التي ُأجريت فيها الدراسات التجريبيهة، ( النمو7)

ويناسب البيئات الشبيهة هبا، لذا فإنه استخدامه يف بيئاٍت أخرى وظروٍف أخرى 

د من صدق متثيله وانطباقه عىل البيئة  يتطلهُب مزيًدا من احلذر، كام يتطلهب التأكُّ

 –، كان ذلك ميسوًرا. والتطوير سيكون اجلديدة، فإن تطلهب تعدياًل أو تطويًرا

تعدياًل طفيًفا يف قيمة )م(. كام قد يكون تعدياًل بإدخال معادالٍت جديدة  –غالًبا 

ُتناسُب فئات أخرى غري الفئات املوصوفة؛ كالشباب وكبار السن  من الراغبني يف 

ة هلم. كام قد تُ  ل معادالت االنتظام باملدارس القرآنية وحلقات التحفيظ الـُمعده عده

الربنامج لُتصبح معادلة من الدرجة الثانية ال األوىل لتناسب اخلطه التصاعديه 

ا يف القدرات التحصيلية  ملستوى التحصيل عند بعض األطفال الذين ُيظهروَن ُنموًّ

 أشبه باملتوالية اهلندسية منه إىل املتوالية احلسابية. 

د القول بأنه املقصود األول هلذا الطرح هو ( وبناًء عىل امللحوظة األوىل؛ نؤك  2)

= م س(، واالقرتاح اإلمجايل للعوامل الريايض  للمعادلة األساسية: )صاالستنباط 

ا وما  ا حتديد قيمة )م( التجريبّية، وما يؤثر فيها تأثرًيا جذريًّ املؤثرة عىل قيمة )م(، أمه

املذكورُة، وما أكثرها! ويف  ال يؤثر، فذلك حيتمُل االختالُف ما اختلفت العوامل

بيئٍة ما؛ قد يكون بعض العوامل التي ُأمهلت يف هذا البحث ذا تأثرٍي يفوق بعَض ما 

 اعُترب فاعُتمَد واعُتده به. 

يف حتسني  –بإذن اهلل  –وبعبارٍة أخرى؛ فإنه البحث يقرتُح أداًة قد تكون مفيدًة 

النظِر عن بعض التفاصيل التي أفرزهتا  األداء يف ُمؤسسات التعليم القرآيّن، بِغض  

التجربة يف بيئة معيهنة هلا ظروفها التي قد ال تتهفق وبيئة بعض َمن يروم تطبيق 

 النموذج.
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حيتوي عىل كسوٍر تقريبية قد ال تتوافق  -يف الغالب- ( إنه ناتج حل  النموذج3)

الب أن حيفظ سطرين مع فواصل اآليات، فناتج حل  املعادالت يقول بأنه عىل الط

ونصًفا مثاًل، واآلية طوهلا أربعة أسطر، وهلذا؛ فإنه التطبيق العميّل يكون بوضع 

اخلطة اإلمجالية للشهر، ثمه لألسبوع؛ مع عدم االلتزام احلريف  بخطة اليوم، بل 

ص هلاُيمكن استعامل املرونة بالرتكيز يف يوٍم عىل فق عىل -رة القراءة اجلامعية فيخصه

نصف ساعة بداًل من عرشين دقيقة، وُيقتطع فارق الدقائق العرش من  -يل املثالسب

ض هذا الفارق يف اليوم التايل؛ فتكون فقرة التسميع  فقرة التسميع، عىل أن ُيعوه

أطول بعرش دقائق ُتقتطع من وقت القراءة اجلامعية، وِقْس عىل هذا. وعموًما؛ 

ع ذلك بسهولٍة وُيٍَّس عن طريق مرونة فالـُمعل م الُكفُء يستطيع التعامل م

 التخطيط وتنويع النشاطات.

( ُيراعى دائاًم يف التخطيط الشهري  والسنوي  واإلمجايل  أن ُتضاف فرتة زمنية 4)

ًبا للطوارئ واملفاجآت، فإن كان حل النموذج خُيربنا  بأنه الطالب  -مثاًل  –حتسُّ

 من القرآن فيجب إ
ٍ
ضافة وقٍت ما للشهريِن عند وضع حيتاج شهرين حلفظ جزء

ر بنحو   %.7-4اخلُطط الفعلية احتياًطا. هذا الوقُت ُيقده

، وليس األمثل 5) ( إنه حله النموذج ُيراعي األوفق يف التعليم القرآين ككلٍّ

جللسة القرآن وحدها، بمعنى أنهه من احلكمة النُّظُر إىل عملية تعليم القرآن يف ضوء 

ُيعل م أصحابه مخًسا مخًسا وعرًشا  × يف التعليم، حيث كان النبيُّ املنهج النبوي  

ا لكل  حافٍظ حسب طاقته عرًشا، وُيستفاد من ذلك أنهه كان حيدُّ حدًّ
(1)

 ، إال أنه ذلك
                                           

ا تلقني األستاذ ملن ُيلقنه، فليكن تلقينه عىل مقدار ما يظهر له من ُلب ه » قال أبو عمرو الداين: ( 7) فأمه

ويقظته، ومتّكن ذلك يف صدره ورسوخه يف قلبه فإنه الناس متفاوتون يف ذلك، فإن رأى أنهه 

نه إياه وإن علم أنهه ال  يقوم إال بدون ذلك فليلقنه ما حيتمل من آية أو آيتني أو يقوم بخمٍس لقه

ثالث، عىل مقدار طول اآلي وقرصهن، وإن رأى أنهه حيتمل أزيد من مخس زاده يف التلقني إىل 

 =أن يبلغ به العرش، ثّم ال يزيده عىل ذلك وان احتمله وقام به، ألن ذلك غاية يف التلقني، ومل
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مرهوٌن بتعلُّم ما يف اآليات من العلم والعمل. وربهام كانت ِسنُّ الطفولة املبكرة غرَي 

الرشعية العملية التفصيلية، ولكنه ذلك ال يعني أن يرتك  مناسبٍة لتعلُّم األحكام

ظ القرآن وحسُب،  الطفل مهاًل؛ فُيظنه أنه مسئولية املعل م أو املحضن القرآيّن أن حُيف 

ْوا ما عليهم. بل جيب أن يوقن بأنه االهتامم  وقد يظنُّ هؤالء أَّّنم بذلك قد أده

أهمه من احلفظ الزائد عن احلفظ الواجِب، بالرتبية اإلسالمية الصحيحَة قد تكون 

 -فال ُتغفل املناهج الرتبوية اإلسالمية يف التخطيط حلساِب جلسة القرآن، بل جيب 

أن هُيتمه بتقسيم الوقت بني جلسة القرآن وبني جلسة الرتبية، بل  -حتت ُكل  ظرٍف 

مل من آكِد ما جيب عىل إنه ربط ما ُيتىل أثناء جلسة القرآن بالتوجيه الرتبوّي املتكا

 ُمعل م القرآن فِعله وإجادته. 

وإنه طالًبا يمكث حتى ُيتمه حفظ القرآن سبع سنني، ويتعلُّم اآلداب الرشعية 

التي ال غنى للمسلم عنها = هَلـُو أفضل من طالٍب آخر أتمه حفظ القرآن يف مخس 

ل. فال يظنهنه أحٌد أنهه بتخصيص سنواٍت، ثمه ترك احللقة قبل أن يتعلهم ما تعلهمه األو

الساعات الطوال جللسة القرآن قد أدهى ما عليه، ولكن البد من التوازن بني جلسة 

القرآن، وبني وقِت املناهج الرشعيهة األساسيهة. وجيب عىل الـمخطهط أن يتنبهه إىل 

غون بعض أوقات أبنائهم حلفظ ال قرآن، فإن حقيقة أنه معظم أولياء األمور يفر 

ل ما  َحِفَظه؛ بادَر ويلُّ األمر بتفريغه للدراسة النظامية، بغض  النظر عن َكْونه حصه

إىل أنه  -كذلك-رشعيهة أم مل يفعْل. ولُيتنبههمن أساسيهات العلوم ال -كمسلمٍ -يلزمه

لتعليِم  -من الُبلدان اإلسالميةكثري  يف -املحاضن القرآنية صارت املصدر الوحيد 

                                                           

ن أحًدا من أصحابه فوق عرش آيات. وقد روينا عن غري واحد من لقه  ×يبلغنا أنه النبيه =

نون اآلية واآليتني والثالث  الصحابة والتابعني وخالفيهم من أئمة املسلمني، أَّنم كانوا ُيَلق 

واخلَمس، ويأخذون عىل أصحاهبم يف العرض اخلمَس والعرَش والعرشين والثالثني 

ني أن ال ُيزاد فيه عىل مخٍس شيًئا؛ ألنه أثبُت يف الصدر واخلمسني. والذي أستحسنه أنا يف التلق

ن، مع ورود اآلثار باحلض  عىل ذلك  ([.777]رشح القصيدة اخلاقانية )ص« وأخفُّ عىل امللقه
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، فيجب أن تضطلع بتلك املهمة العظيمة، واهلل الـُموف ق ال كفايِة من العلم الرشعي 

 السبيل. 
ِ
 إىل سواء

( ال يلزم أن يكون الـمعل م أو املرشف الذي سيستخدم هذا النموذج خبرًيا 6) 

يف الرياضيهات، ولكن جيدر به أن يعرف األُسس التي ُبني عليها؛ ليكون قادًرا عىل 

 حتسينه إذا دعت احلاجة.تطويره و

( من الطموحات التي ُيسعى إليها لتطوير النموذج أن يتمه ربطه ببعض 7)

اختبارات الذكاء التي تقيس معدل الذكاء العام لألطفال بصورٍة تقريبية مبنيهٍة عىل 

قواعَد علمية يعرفها املتخصصون، ثمه تدمج القيمة الرقمية املتوسطة املتحصل 

 م تلك املقاييس يف معادالت النموذج بعد اختبارها. عليها باستخدا
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 اخلامتة والتوصيات
احلمد هلل عىل من ه وإنعامه، محًدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه وإكراِمه، 

 ومقبواًل.أن جيعله خالًصا لوجهه صاحلًا  عىل أنه يَّسه فأتمه هذا العمل، ونسأله 

ل عليها من هذه الدراسة يف النقاط  وبعد؛ فيمكن إمجال أهمه النتائج الـُمتحصه

 اآلتية:

تعريف النمذجة الرياضية، وأمهيتها وفوائدها وكيفية بنائها وتصميمها،   .3

 وبعض تطبيقاهتا املقرتحة يف جمال عمل املؤسسات القرآنية.

ة. بيان أمهية التخطيط واالسترشاف ورضورته يف  .3  األعامل املؤسسية اجلاده

إلقاء الضوء عىل مشكلة التخطيط الزمني  للمحفوظات يف احللقات القرآنية،   .1

 وأبعادها وأسباهبا، ومظاهرها وخماطرها.

ة من التخطيط الزمنّي الدقيق للمحفوظات يف احللقات   .4 بيان الفائدة املرجوه

 القرآنية.

ا م  .3 ن ثالث معادالٍت مستنبطة من النظِر اقرتح البحث نموذًجا رياضيًّا عامًّ

والتجريب، تساعد هذه املعادالت الرياضية يف التخطيط الزمني الدقيق 

للمحفوظات يف احللقات القرآنية. كام قام الباحث بتفصيل األسس التي عليها بنى 

 هذا النموذج، وكيفية صياغته وحل ه، وجتريبه وتطويره. 

م البحث أربعة تطبيقاٍت يمك  .3 ن أن يكون النموذج مفيًدا فيها بصورة طي بة. قده

فباإلضافة الستخدامه يف احلساب الدقيق ملقادير احلفظ اليومية والشهرية 

والسنوية؛ يمكن استخدامه للتنبؤ بموعد انتهاء الطالب من ختم القرآن الكريم 

 ية.حفًظا، كام يمكن استخدامه يف حساب كفاءة أداء املعل مني يف احللقات القرآن

ِصيَغ النموذج املقرتح بتطبيقاته املختلفة يف برنامج حاسويبٍّ يسهل استخدامه   .3

ًة.  عىل املعلمني واملرشفني، وإن مل يكونوا من املجيدين للرياضيهات إجادًة تامه
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ب النموذج يف التخطيط الزمنّي للمحفوظات القرآنية عىل َسْبِع جمموعاٍت   .3 ُجر 

ب، فأثبت النموذ نًا ملحوًظا يف كمية حمفوظات من الطاله ج فائدًة، وأظهر حتسُّ

 الطالب مقارنة بزمالئهم الذين مل ُيستخدم معهم النموذج. 

أبدى املعل مون واملرشفون الذين أتيح هلم استخدام الربنامج انطباًعا إجيابيًّا   .3

 عنه.

ة ليكون النموذج أداًة  .30 أوضح الباحث بعض التنبيهات وامللحوظات املهمه

 عيًة عند استخدامه وتطبيقه.واق

ني بالدراسات  .33 م الباحث ببعض التوصيات للمهتم  ويف ضوء تلك النتائج يتقده

 القرآنية، وخصوًصا تعليم القرآن وحتفيظه:

  التوصية األولى: 
عة حول النموذج املقرتح لتطويره وحتسينه؛ من أجل الوصول  إجراء دراسات ُموسه

اره متغريات أخرى أمهلها هذا النموذج، ذلك إىل نموذج عامٍّ يأخذ يف اعتب

النموذج العامُّ الدقيق املبنيُّ عن دراساٍت ُمتوازية ألكرب عدد ممكن من املؤسسات 

َم مساعدًة صادقًة للقائمني عىل ختطيط  القرآنية حول العامل؛ من شأنه أن ُيقد 

اختالف ُمستوياهتا املحفوظات القرآنية يف املدارس النظامية واحللقات القرآنية عىل 

وأنواعها وبيئاهتا، وعىل اختالف املنتسبني إليها ُعُمًرا وجنًسا وقدراٍت..إلخ. فإن 

ر ملثل هذا النموذج الظهور  غ أذهاَن املشتغلني بالرتبية  –بإذن اهلل  –ُقد  فقد فره

ج ملسئولية ال تقلُّ أمهيهة، وهي ختطيط املناهج الرشعية ختطيًطا ِعلميًّا عمليًّا ، يتخره

 من خالله الفرد املسلم الـمتحقق بالقرآن الكريم روايًة ودرايًة ورعايًة.

  التوصية الثانية:
إعادة النهظر يف التخطيط الزمني  للمناهج القرآنية )القرآن الكريم والعلوم 

شديدة االلتصاق به: كالتجويد والتفسري(، ومناهج الرتبية اإلسالمية يف املدارس؛ 
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للطالب قدٌر مناسٌب من املحفوظاِت، مع العمل عىل التكاُمل املعريّف  لُيخطهط

املتوازن الذي ُيراعي ارتباط فروع املعرفة اإلسالميِة من جهٍة، كام ُيراعي سنه 

الطالب من جهة أخرى. والواقُع يف هذا طرفاٍن ووسط: فبعُض املؤسسات ُتغفل 

كيز عىل احلفِظ ليتسنهى للطالب االنتهاء منه يف هذا التكامل املعريفه متاًما؛ حُماِولًة الرت

رٍة، وهو ما حكاه البعُض مذهًبا لبعض املغاربة فال جيمعون مع حفظ  سنٍّ مبك 

 القرآن غريه من العلوم، يقولون: 

 إن توأمان استبقا لن خيرجا اــــويف تراُدف العلوم املنع ج
الب السورة من القرآن حفًظا وعىل الطرف اآلخر: حُياول البعض أن ُيعل م الط

وجتويًدا )وما يتعلهق به من مسائل كالوقف واالبتداء( وتفسرًيا )وما يتعلهق به من 

مسائل كأسباب النزول واملكّي واملديّن والناسخ واملنسوخ..إلخ(، ولغًة وإعراًبا 

 وترصيًفا..إلخ دون أن ُيراعي سنه الطالب والوقت املتاح للتعليم القرآين. وال

َط بني النزعتنِي خرٌي.    شكه أنه التوسُّ

  التوصية الثالثة:
دراسة كيفية االستفادة من النمذجة الرياضية يف العمل القرآين املؤسيس بصفة 

ة. إنه التحديهات التي تواجهها املؤسسات التعليمية يف جمال تدريس القرآن  عامه

هن الكريم وعلومه= تفرض عىل القائمني عليها من الع لامء الـمخلصني إعامل الذ 

دة  والفكِر يف ابتكاِر آليهات ووسائل ُتعالج هبا مشكالهتا، وتواجه صعوباهتا املتعد 

التي يلمسها كلُّ مُمارٍس ُمهتمٍّ هبذا العمل الرشيِف، هذه الصعوبات التي ختتلف 

ع الثقافات، كام ختتلُف بَقدِر املسافِة املقطو عِة يف كل  بلٍد باختالف البيئات، وتنوُّ

ل الطريق ختتلف  نحو املؤسسّية النموذجية املثالية، فالُبلدان التي ما زالت يف أوه

 مشكالهتا عن الُبلدان التي قطعت َبْوًنا شاسًعا.
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وعموًما؛ فإنه النمذجة الرياضيهة ُيمكن أن ُتفيد يف حل  كثرٍي من املشكالِت التي 

ة. وهذه بعض ُتقابل العاملني يف جمال الرتبية  ًة، والرتبية اإلسالميِة خاصًّ عامه

 املسائل املقرتحة التي يمكن حماولة استخدام النمذجة الرياضيهة يف تنفيذها:

التنبُّؤ بأعداد الطالب الـراغبني يف االلتحاق بالتعليم القرآين، وربطها  (7)

درايسٍّ أو  باملستوى احلايل للمؤسسات القرآنية، أو بأعداد الـُمتخرجني يف آخر عام

 أكثر. 

يف أعداد الطالب امللتحقني  -زيادًة أو نقصاًنا-التنبؤ بمقدار االختالف  (2)

بالتعليم القرآين نتيجة َتغريُّ عامل أو أكثر من العوامل املتحكمة يف منظومة التعليم 

.  النظامي  الرسمي 

ه التنبؤ بأعداد الطالب الراغبني يف االلتحاق بالتعليم القرآين، وعالقت (3)

 بعدد مدراس اللغات أو املدارس االستثامرية أو املدارس األجنبية يف نطاق بيئة
 الدراسة.

من التعليم القرآين، وعالقتها بالعوامل الرتبوية  َّسبالتنبؤ بنسبة الت (4)

 واالقتصادية واالجتامعية املختلفة.

التنبؤ بحجم الوقف اخلريّي والتربعات املتوقع توجيهها للمؤسسات  (5)

ة خالل فرتة مستقبلية ُمعيهنة، وارتباطه باملستوى االقتصادي لبيئة املؤسسة القرآني

ومستوى العمل الدعوّي بتلك البيئة، وكفاءة التعليم القرآين باملؤسسة
(1)

 . 

                                           
احلديث عن التمويل ومصادره والوقف اخلريي من أكثر األحاديث ذات الشجون يف العمل ( 7)

م يف  التمويل ومصادره وعدم التحكم يف إدارة الوقف املؤسيس، وقد سبهب عدم التحكُّ

األعامل اخلريية الناجحة التي كانت  –إن مل يكن آالف  –بالصورة النموذجية يف إفشال مئات 

سبًبا يف هداية آالف البرش، وتعليمهم أمور دينهم. ويف ظن ي أنهه آن األوان لُيعاد النظر يف ملف  

 ٍة.هذه القضيهة بدراسات علمية جاده 
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التخطيط الزمنّي للمحفوظات للفئات املختلفة من الطالب، وخصوًصا  (6)

 من ذوي التحصيل الدرايس املنخفض.

 حفوظات وعالقته بأنواع اإلعاقة ومستوياهتا.التخطيط الزمنّي للم (7)

ب نحو التعليم العايل وعالقتها بالسن  الذي خيتم فيه  (2) اهات الطاله التنبؤ باجت 

 القرآن.

التنبؤ بمتوسط تكلفة كل  تلميذ حتت ظروف تدريسية خمتلفة، وهو يرسم  (9)

صورة بدقة املراحل الزمنية التي يمكن ملؤسسة ما أن تقطعها للوصول نحو ال

ى  : املثالية. وفكرة هذه النموذج قريبة إىل حدٍّ بعيد من النموذج األوريب املسمه
(RRPM)،وهو نموذج التنبؤ بمتوسط املصادر املطلوبة لكل  طالب (Resource 

Requirement Prediction Model)،  خالل عام أو فرتة زمنية ُمعيهنة. وال شكه

سم السياسات املالية للمؤسسة، وخصوًصا يف حتديد أنه حتديد هذا الرقم ُيفيد يف ر

املبالغ املالية )املرصوفات( التي جيب حتصيلها من الطالب خالل السنة الدراسية. 

م يف قرار األرسة: هل  ب تتحكه ل من الطاله ومعلوٌم أنه مقدار املرصوفات التي حُتصه

ت األرسة تعول أكثر من ُتلحق أوالدها بالتعليم القرآين أم ال؟ وخصوًصا إذا كان

طالٍب. وحدُّ التأثري يف القراِر األرُسي  جديٌر بدراساٍت خمصصة يف كل بلٍد، هذه 

الدراساُت من أوضح املجاالت كتطبيقاٍت للنمذجة الرياضيهة املبنية عىل علوم 

الرياضيات واإلحصاء واالقتصاد، وغريها من فروع علوم االجتامع. والغرُض من 

بة الوصول إىل حتديد دقيٍق للحد  احلرج للمرصوفات مثل هذه الد راسة الـُمتشع 

لها املؤسسة من ب بِصفتها إحدى أهم  مصادر التمويل، بحيث  التي حُتص  الطاله

ق  حتافُظ عىل قراٍر ُأرسيٍّ إجيايبٍّ فيام يتعلهق بالتعليم القرآيّن، ويف الوقت نفسه حُتق 

 لتعليم واملتطلبات املالية للمؤسسة.أعىل ُمسامهة ممكنة يف نفقات ا
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ل اإلحالل  (70) نامذج التنبؤ اخلاصة باهليئة التدريسية الدائمة، وُمعده

والتقاعد، وخصوًصا يف املؤسسات التي تكثر فيها نسبة املعل امت من اإلناث، نظًرا 

 الختالف طبيعة ارتباطهنه بالعمل بعد الزواج، فيجب التنبؤ بنسبة امليل إىل التقاعد

بعد الزواج سواء كان هذا امليل مؤقًتا أو دائاًم، ومدة املؤقت منه، وارتباط ذلك 

بالعوامل الثقافية واالجتامعية واالقتصادية يف بيئة الدراسة. ومثل هذا النموذج 

مشكلة ملموسة يف كثري من الُبلدان، حيث يكثر إقبال اإلناث  -بإذن اهلل-يعالج 

بأضعاف أضعاف أعداد الذكور، ولكنهنه  -وتدريًسا  دراسةً  -عىل التعليم القرآين 

 يتقاعدَن بعد الزواج كثرًيا، وبعد اخِلْطبِة إحياًنا.  

 تلك َعرشُة ُمقرتحاٍت، وأضعافها مما يضيق املقام عن ذكره، ُيمكن استخدام
النمذجة الرياضية يف املساعدة يف حل ها. وبعض تلك النامذج الـمقرتحة ُيدرس 

 َبل بعض الباحثني.بالفعل من قِ 

  التوصية الرابعة:
عٍة حول املوضوع، ُيدعى إليها  َيقرِتُح الباحث عقد حلقات نقاٍش وندواٍت ُموسه

خرباُء وباحثون يف هذا الفرع من العلم؛ وخصوًصا ممن هلم اهتامم بتطبيقاته يف جمال 

، واإلحصاء، الرتبية والتعليم، وخرباء يف اقتصاديات الرتبية، وعلم النفس الرتبويه 

مه هذا الفرع  والربجمة، وغري ذلك من العلوم ذات الصلة= لبحِث ما ُيمكن أن ُيقد 

 من العلم خلدمة العمل القرآيّن املؤسيّس.

 ويف اخلتام؛ أسأل اهلل العيله العظيم أن جيعلني من الداعني إليه عىل رصاط
هًرا وباطنًا... وآخر مستقيم، وممن وفهقهم خلدمة كتابه الكريم، وللعمل به ظا

 دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.
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 املراجعاملصادر وفهرس 
: المراجع العربية:  أوًَّلا

أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادس  -
د، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة مبارك مبارك أبو مزي ،اًلبتدائي بمحافظات غزَّة

ة،   م. 2072األزهر، فرع غزه

د.حممد أمني شحادة، دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة  ،إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة -

 هـ.7427األوىل، 

األوىل،  جمدي إبراهيم، مكتبة األنجلو مرصية، الطبعة ،أساليب حديثة في تعليم الرياضيات -

 م.7997

حممود أمحد عبد السالم، رسالة دكتوراه غري منشورة،  ،اًلستشراف المستقبلي في القرآن الكريم -

 م.2000قسم اللغة العربية، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة يف إسالم آباد، باكستان، 

 م.2007ن، فريد أبو زينة، دار املسرية، عامه  ،األعداد وتطبيقاتها الرياضية والحياتية -
 :اإلسالمية بحث منشور بمجلة العلومد.عثامن فوزي عيل،  ،التخطيط في ضوء القرآن الكريم -

   .هـ7433،(732-77، )ص ص العدد احلادي عرش

في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء النمذجة  تطوير مناهج الرياضيات في مرحلة التعليم العام -
ة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، مرص، ضياء اجلراح، رسال ،الرياضية

 م.2000

احلافظ أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر بن  تفسير ابن كثير )= تفسير القرآن العظيم(، -

هـ = 7420كثري، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 م. 7999

احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن  ،وم والحكم في شرح خمسين حديثاا من جوامع الكلمجامع العل -

 –شهاب الدين الشهري بابن رجب احلنبيل، تعليق: د.ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق 

 م.2002هـ = 7429بريوت، الطبعة األوىل، 

د عبد القادر عطا، دار الكتب احلافظ أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: حمم ،السنن الكبرى -

 م.2003هـ = 7424العلمية، بريوت، 
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حممد بن أمحد بن عثامن الذهبّي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة، ، سير أعالم النبالء -

 هـ.7406

، أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، حتقيق: شرح قصيدة أبي ُمزاحم الخاقانّي التي قالها في القرَّاء -

 هـ.7472ي بن بنيدر احلريب، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، غاز

هـ = 7427اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار طيبة، الطبعة األوىل،  ،صحيح مسلم -

 م.2006

احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، طبعة دار التقوى  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

 م.2000للرتاث، القاهرة، 

أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن منظور، طبعة دار احلديث، القاهرة،  ،لسان العرب -

 م.2003هـ = 7423

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، نرش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،  ،مجموع الفتاوى -

 م.2004هـ = 7425

البيان الصادر عن جملة البيان، مؤسسة كتاب  ،المدارس والكتاتيب القرآنية: وقفات تربوية وإدارية -

 هـ.7477املنتدى اإلسالمي، 

 ،مدى فاعلية بعض النماذج الرياضية في التنبؤ بإتقان تالميذ الصف األول الثانوي لمادة الرياضيات -
 .7994عصام اجلبة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األسكندرية، 

حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق: مقبل بن هادي  ،المستدرك على الصحيحين -

 م.7997هـ = 7477الوادعي، دار احلرمني، 

جممع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة، الطبعة  ،المعجم الوسيط -

 م.2004هـ = 7425الرابعة، 

زكريا، حتقيق: عبد السالم هارون، دار  أبو احلسني أمحد بن فارس بن ،معجم مقاييس اللغة -

 م.7979هـ = 7399الفكر، 

عيل بن إبراهيم الزهراين، مكتبة الدار، الطبعة الثانية،  د. ،مهارات التدريس في الحلقات القرآنية -

 م.7999هـ = 7420
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 اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، برشح الشيخ عبد ،الموافقات في أصول الشريعة -

 م.2006هـ = 7427اهلل دراز، دار احلديث، القاهرة، 

حممد عيد ديراين، بحث  أنامر مصطفى الكيالين، د. د. ،النمذجة في مجال التخطيط التربوي -

 م(.7992هـ / 7472) 22-65(، ص7وم الرتبوية والدراسات اإلسالمية)منشور بمجلة العل

 م، نسخة إلكرتونية. 2002=هـ7423عدنان ماجد بري،  د. ،النمذجة والمحاكاة -

 ثانياا: المراجع األجنبية:
- A Primer on Simulation and Gaming. Barton, R.F. (1970), 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., P.25-26. 

- Administration of Public Education. Kenzevich, Stephen. J. 

(1975) 2d ed. New York: Haper and Row, P.60.   

- Guide to Mathematical Modeling. Edward D. & Hamsun M. 

(1990). CRC, Boca. Raton, Florida. P.43.   

- Mathematical Modeling. Stefan Heinz. (2011). Springer Heidelberg 

Dordrecht London New York, P. 1-31. 

- Mathematical modeling: A new approach to teaching applied 

mathematics. Burghes. D.N. & Borrie, M.S. (1979). Physics 

Education, 14: 82-86. 

- Mathematical modeling: The interaction of culture and practice. 

Hodgson, S.M., Rojano, T., Sutherland, R. & Ursini, S. (1999). 

Educational Studies in Mathematics, 39: 167-183. 

- Models in Science Education: Applications of Models in 

Learning and Teaching Science. Funda Ornek. (2008). International 

Journal of Environmental & Science Education, 3 (2): 35 – 45. 

- Planning and Educational Administrator. Beeby, C.E. Paris: 

UNESCO, 1980, P.207. 
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 واجلداول الئحة األشكال

 الصفحة العنوان الرقم

 327 ................................................خطوات النمذجة الرياضية 7

العالقة بني كمية حمفوظ الطالب والزمن الذي قضاه يف  2

 350 ...................................................................احللقة القرآنية

 353 .................................نموذج لصحيفة متابعة مقادير احلفظ 3

)من  جي دي املستوىصورة صحيفة املتابعة ألحد الطالب  /أ4

 355 ........................................ واقع الدراسة العملية التطبيقية(

صورة صحيفة املتابعة ألحد الطالب متوسطي املستوى)من  /ب4

 356 ........................................ واقع الدراسة العملية التطبيقية(

التمثيل الريايّض لكمية املحفوظات القرآنية التي يمكن  5

 363 ...................................للطالب أن حيفظها خالل مدة معينة

 362 .................................حية للربنامج احلاسويبالشاشة االفتتا /أ6

 369 ........................ الشاشة الثانية للربنامج )شاشة التطبيقات( /ب6

 369 .........................................................شاشة اخلطط الزمنية /جـ6

 370 .......جدول ُيبني  أثر استخدام النموذج عىل مستوى الطالب 7
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 املوضوعات فهرس
 الصفحة املوضوع

 ...................................................................................................امللخص 

 ...................................................................................................... املقدمة

 الفصل األول: يف تعريف النمذجة الرياضية والتخطيط وما يتعلق هبام

مفهومها، وفوائدها، وكيفية بنائها، ومعايري  النامذج الرياضية؛ املبحث األول:

 ..................تقويمها، واستخداماهتا املقرتحة يف املؤسسات القرآنية  

 .................................................................. Modeling ( النمذجة7/7)
 ................................................................................ ( أنواع النامذج7/2)
 ...................... Mathematical Modeling ( النمذجة الرياضية7/3)
 ........................................................ ( مواصفات النموذج الصحيح7/4)
 ....................................... ( فوائد استخدام النامذج الرياضية وأمهيتها7/5)
 ..................................................... ( خطوات بناء النموذج الريايض  7/6)
 ....................................... ( معايري تقييم النموذج، وحماذير استخدامه7/7)
 ............. بية والتعليم( بعض  تطبيقات النمذجة الرياضية يف جمال الرت7/2)

 ..................... التخطيط الزمنّي للمحفوظات القرآنية وأمهيته املبحث الثاين:
 ................................................................. ( معنى التخطيط يف اللغة2/7)
 ....................................................... ( معنى التخطيط يف االصطالح2/2)
 ........................................................................... ( التخطيط الزمنيُّ 2/3)
 ...................................................................... ( املحفوظات القرآنية2/4)
 .......................................... ت القرآنية( التخطيط الزمني للمحفوظا2/5)
 ........ ( تصنيف املؤسسات واحللقات القرآنية بمعيار التخطيط الدقيق2/6)
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