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التوصيات من أجل دورات حفظ القران الكرمي النوعية*
Hüseyin Algur

املــلـــخــــص
إن دورات التحفيظ والتي تهدف إلى حفظ آيات القرآن الكرمي كاملة أو قسم منها، هي مستمرة منذ زمن الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم إلى يومنا هذا. وفي تركيا، وبشكل رسمي وحتت وصاية وزارة الشؤون الدينية، حتظى هذه الدورات بعناية 
للطلبة،  الداخلي  النظام  أقسام  في  تتم  التي  الدورات  فإن  عام،  وبشكل  املجتمعية.  املؤسسات  وتتم عن طريق  خاصة، 
تتأثر بأسباب مبتغيرات مستقلة مختلفة. وفي هذه املقالة، ومن أجل أن تتم عملية التحفيظ هذه بطريقة نوعية، مت القيام 
بتقييمات مختلفة فيما يتعلق بكل من بيئة الطالب، واملعلم، والدورة على حد سواء. في هذا السياق، مت األخذ بعني 
االعتبار كل ما يؤثر في هذه العملية من العمر، اجلنس، األسرة، مستوى دخل األسرة، املبررات، الطريقة، التأهب والوعي، 
االجتماعية  احلالة  الدورة،  بيئة  املدرس،  مع  التواصل  العائلة،  األصدقاء،  االجتماعية،  اخلبرات  نقص  احلياة،  انعكاسات 
النفسية للفرد، ومت فحص وضع استمرارية التعليم وتقدمي توصيات مختلفة من أجل دورات التحفيظ. وكشفت التقييمات 
عن ضرورة مراعاة الظروف النفسية واالجتماعية ومستويات التحفيز لدى األفراد الذين يحصلون على هذه الدورات من 

أجل زيادة اجلودة في احلفظ الذي يتطلب درجة عالية من االستقرار واجلهد والتحفيز.
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التعليم المذكور يهدف إلى حفظ بعض أو كل اآليات القرآنية، وهو مستمر منذ زمن النبي محمد صلى هللا 
عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

في الفترات األولى، يتم التركيز على الحفظ مع االهتمام بالحفاظ على اآليات القرآنية في الذاكرة وتطبيقها 
في الحياة، ولكن في فترات الحقة، يكون الهدف أن يتطور الشخص في موضوع العلوم اإلسالمية. في أيامنا 
هذه، يُنظر إلى تعليم تحفيظ القرآن الكريم على أنه تقليد يجب أن يستمر باألسباب المذكورة أعاله. وفي تركيا، 
وبشكل رسمي وتحت وصاية وزارة الشؤون الدينية، تحظى هذه الدورات بعناية خاصة، وتتم عن طريق 
المؤسسات المجتمعية. في السنوات األخيرة، أصبح من الممكن أيضاً الحصول على تعليم حفظ القران الكريم 

عن طريق التعليم الرسمي على مستوى المدارس الثانوية وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. 

وكذلك  التدريب،  هذا  يتلقى  الذي  الفرد  ومواقف  بمبررات  الكريم،  القرآن  حفظ  تعليم  طبيعة  تتأثر 
الخصائص الفردية، والطريقة المستخدمة في التعليم، والبيئة التي يجري فيها التدريب، والمعلم الذي يدير 
التدريب  هذا  لجعل  والتوصيات  البيانات  من  الكثير  التحفيظ  تعليم  مختلفة حول  دراسات  تكشف  العملية. 
أكثر تأهيالً. في حين أن تركيز الدراسات المذكورة أعاله هو جزء من العملية التاريخية، فقد ركز الجزء 
اآلخر على التطبيقات الموجودة في تركيا والعالم، وقد ركزت بعض الدراسات على المشكالت التي تواجه 
عملية التعليم المذكورة. واحدة من القضايا التي تم التأكيد عليها هي أن تعليم التحفيظ ينبغي أن يؤخذ من 
منظور شامل من خالل النظر المؤسسية، مع األخذ بعين االعتبار الطريقة المستخدمة، التواصل بين المعلم 
والطالب والظروف النفسية-االجتماعية للطالب. في هذا السياق، تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث في المواقف 
تجاه التعليم، بدءا من عملية صنع القرار في تعليم التحفيظ، والوضع النفسي االجتماعي لألفراد ومستويات 
ما  والخطط  بالمعلم،  المتعلقة  والموضوعات  التعليم،  فيها  يكون  التي  البيئة  وخصائص  والتوتر،  الوعي 
المدرسة، كل هذه  اقامتها، والتخرج من  العائلة ومكان  العمر، الجنس، ووضع دخل  التعليم، كما أن  بعد 

المتغيرات تلعب دورها في التأثير على لب الموضوع.

في هذه المقالة، أوالً، تم تناول األبحاث حول تعليم التحفيظ، وهي أبحاث Algur (2018). وقد لوحظ أن 
الرجال أكثر تحفيًزا من النساء فيما يتعلق بتعليم حفظ القران الكريم، في حين أن وعي المرأة اعلى نسبة 
إلى الرجل في تعليم تحفيظ القران الكريم، وفي التواصل المدرس. كما تم رؤية أن النساء أكثر توتّرا من 
الرجال. تكون نسبة التوتر قليلة وإمكانية التحفيز عالية جدا عند األطفال في االعمار الصغيرة. ومع التقدم 
في العمر، يزداد التوتر بالتزامن مع تطور الوعي. في هذا السياق، على الرغم من أن تدريب تحفيظ القران 
الكريم يمكن أن يكتمل بسهولة أكبر في سن مبكرة، إال أن اكتمال صورة الحفظ المطلوبة ال يمكن أن تكون 
ممكنة إال في األعمار المتقدمة. وفقا للتقييمات التي أجريت في نطاق البحث، لوحظ أن األفراد الذين يعيشون 

في القرية لديهم حافز أفضل لتعليمهم.

يريد الشخص الذي يتلقى تعليم تحفيظ القران أن يتم هذا التعليم، ولكنه بالمقابل ال يقدم أي تفسير حول 
كيفية استخدام هذا التعليم، وال حتى عن الهدف الذي قام بحفظ القرآن من أجله. واستنادا إلى البيانات التي تم 
الحصول عليها بناء على زيادة الوعي في موضوع التحفيظ مع زيادة العمر، فإنه وخالل وضع األهداف، 
فإن األهداف قصيرة المدى هي التي تلعب دوماً دوراً توضيحياً في تبيان الهدف. كما تبين من ذلك أن الكفاءة 
الذاتية للفرد الذي لديه هدف لتعليم التحفيظ عالية، وأن مستويات التوتر لألفراد الذين ليس لديهم أهداف، 

منخفضة.

 في هذه الدراسة أيضاً، تبين أن المعلم كان مركًزا مهًما في توفير التعليم الجيد وضمان استمرارية التعليم 
وأن التواصل مع األصدقاء والعائلة كان ُمَحّدًدا أيًضا في هذا السياق. من ناحية أخرى، وجد أن األفراد 
الذين يطورون مواقف إيجابية تجاه تعليم تحفيظ القران الكريم لديهم دافع أكثر ولديهم مستويات أقل من 
اإلجهاد، في حين أن األفراد ذوي المواقف السلبية تجاه تعليم تحفيظ القران الكريم لديهم مستويات إجهاد 

أعلى، وظروف نفسية اجتماعية ومستويات تحفيز أقل. 
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كما تشير التقييمات إلى ضرورة األخذ في عين االعتبار الحالة النفسية واالجتماعية ومستويات التحفيز 
لدى األفراد الذين يتلقون هذا التدريب من أجل زيادة الجودة في تعليم التحفيظ الذي يتطلب درجة عالية من 
االستقرار والجهد والتحفيز. في هذا السياق، فإن عملية اتخاذ القرار واإلعداد قبل التعليم المذكور، كما أن 
عملية ما بعد التعليم أيضاً مهمة. إن ضمان جاهزية الفرد حول ماهية تعليم التحفيظ ولماذا يتم القيام به أمر 
مهم من حيث جودة التعليم المعني والوضع النفسي االجتماعي للفرد. في عملية تعليم الذاكرة، يجب أن يكون 
هناك تواصل فعال بين األصدقاء والعائلة، وبالتأكيد تواصل بنّاء بين الطالب والمعلم. في السنوات األخيرة، 
كانت كل من وزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم الوطني يعمالن بطريقة فدائية للغاية فيما يتعلق بتعليم 
التحفيظ، وكما هو مذكور في البحث، فإن كل الجهود المبذولة كانت من أجل جعل تعليم التحفيظ أكثر تأهيالً. 
ولكي تكون هذه الجهود إيجابية، البد من مراعات التوصيات والبيانات التي تم الحصول عليها في مقالتنا. 
باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي تجاهل عائلة الفرد الذي يتلقى التعليم، والخصائص المادية للمؤسسة التي توفر 
هذا التعليم، ومديري المؤسسة، وموقف المعلم. وفي هذا السياق، قبل كل شيء، ينبغي دعم جميع أصحاب 
المصلحة تحت إشراف خبراء التوجيه. من أجل الحفاظ على ما تم حفظه من كتاب هللا، والذي تم نتيجة 

لجهود طويلة، ينبغي العمل بشكل مخطط له في كل من التعليم الرسمي والحياة االجتماعية.
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