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 ملخص

يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا. تكّون ماديا ىدفت الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة يف حتفيز اظتدرسني 
 (219)غتتمع الدراسة من رتيع اظتدرسني واظتدرسات يف معاىد حتفيظ القرآن يف ماليزيا، والبالغ عددىم 

مدراء من العاملني  (4)مدرسا، كما اشتملت عينة الدراسة على  (177)مدرسا، وتكّونت عينة الدراسة من 
ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام أداتني، األوىل استبانة تكّونت من  يف معاىد حتفيظ القرآن الكرًن.

فقرة للكشف عن دور اإلدارة يف حتفيز اظتدرسني ماديا من وجهة نظر اظتدرسني، أما األداة الثانية فقد ( 17)
. وتوصلت استخدام فيها اظتقابلة شبو اظتقننة للكشف عن دور اإلدارة يف التحفيز من وجهة نظر اظتديرينمت 

الدراسة إىل أّن دور اإلدارة يف التحفيز يف رتيع معاىد حتفيظ القرآن الكرًن مباليزيا جاء بدرجة متوسطة، 
وأكدت نتائج اظتقابلة شبو اظتقننة أن اظتديرين اختلفوا مع تقديرات اظتدرسني  (،50.3)وبلغ اظتتوسط اضتسايب 

 عند مستوى الداللة اوجود فروق دالة إحصائيلنتائج إىل يف تقدًن التحفيز اظتادي للمدرسني، كما أشارت ا

(α =.0.3،)  بتوظيف ويف ضوء نتائج الدراسة فإنو يُوصى . اصتنس ومكان العمل والرتبة الوظيفيةتعزى ألثر
  لتشمل رتيع فئات اظتدّرسني العاملني يف معاىد حتفيظ القرآن الكرًن مباليزيا.التحفيز اظتادي الكايف 
 التحفيز، اظتدرس، معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا.الكلمات المفتاحية: 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this study was to identify the role of management in motivating lecturers in 
Malaysian Quranic memorization institutes. The study population consisted of all lecturers 
in all Malaysian Quranic Memorization Institute, which involved (219) lecturers while the 
respondents were about (177) lecturers including (6) of heads of institutes. To achieve the 
objectives of the study, the researcher used two tools, an aformed questionnaire which 
consisted (17) items to investigate the material incentives used by management in motivating 
lecturers from their perception. The second tool was a semi-structured interview used to seek 
heads of institutes opinions in the role of management in motivating lecturers. The study 
found that the role of management in motivating lecturers by using material incentive as a 
whole in Malaysia Quranic Memorization Institutes came moderately, and reached the mean 
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of )3.05), The results showed different results corresponding semi-structured interview with 
lecturers perception in the field of material incentive. The significant differences at the level 
of significance (α = 0.05), were found in the material incentive due to the independent 
variables of sex, place of work and job status. In light of the results, it is recommended to use 
enough material incentive to fulfill the needs of lecturers in Malaysian Memorization 
Quranic Institutes in Malaysia. 
 
Key words: motivating, lecturer, quranic memorization institutes in Malaysia. 

 

 المقدمة
 
هتا، وسر قوهتا، فأنزلو ا تعاىل إىل نبيو اظتصطفى ر ومصدر حضا اإلسالمّية، األمة روح الكرًن القرآن إنّ 

 الرتبّيةمن خالل  طريق أقومو  سبيل أحسنىدى ورزتة للعاظتني، وؾتح النيب ببناء أمة صاضتة متجهة إىل 
  ﴿ قال تعاىل يف كتابو العزيز كما  الكرًن القرآن تضّمنها اليت السامية اظتقاصد أحد من اظتنبثقة الرصينة

                                  ﴾ 

اضتديث الشريف  كما بّينو راشدة وتربّية سعيدة حياة منهج الكرًن القرآن أنّ  ذلك ، [9سورة اإلسراء : ]
  1(1.22)البخاري، وعلّمو"  القرآن تعّلم من خريكم قال"  عن رسول ا  الذي روي عن عثمان بن عفان

 حفظًا أدائو يف السديدة باألساليب واألخذ تعاىل، ا بكتاب بالعلم إال ال ذترة لو الكامل وىذا اظتنهج
 وسلوًكا. وفهًما وتالوة

 
 صوره بعض دتثّلت وقد بالًغا، اىتماًما الكرًن بالقرآن الدولة اظتاليزيّة وبناًء على ما تقّدم، فقد اىتّمت

توفري  هبدف م2744 منذ عام ماليزيا معهد حتفيظ القرآن يفأول س يسمت تأ حيثالقرآيّن  التعليم تبّن  يف
من خالل  بشكل منهجيّ اضتكومّية إدارة ىذه اظتؤّسسة التعليمّية  مبعىن اظتربمج فيها،تعليم القرآن فرص 

 االمتحاناتالقرآنّية للطلبة حسب اظتناىج وقواعد  الدراسّية نظامتوفري ، و واظتاديّة وارد البشريّةاستثمار اظت
س ويف الوقت الراىن مت تأسي .(Wan Muhammad, 1997)ؿتو حتقيق األىداف التعليمّية اظتنشودة  اظتعتمدة

 أداء اظتؤسسة ختطيط مستقبلّية وضبط يف ودتّثل إدارة اظتعاىد معهدا تابعة إلدارات حكومات الواليات. (22)
أّن دور  (2..1) اطتري وإشراف العاملني فيها وتفعيل اظتساءلة اإلداريّة ؿتو حتقيق األىداف اظترجوة. وأّكد

من التخطيط،  اإلدارة الرتبويّة، جوانب كل ويشمل وأرقى، أعظم ىو اإلدارة مل يقتصر على ذلك بل
  .والتنظيم، والتوجيو، والرقابة، والتدريب، والتشخيص والعالج

                                                           
1
 626  ، صفحة 5027صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآى، باب خيركن هي تعلن القرآى وعلوه، حديث رقن   
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وتسعى معاىد حتفيظ القرآن إىل ختريج الدعاة واألئمة واظتدرسني القادرين على اظتسامهة يف الدعوة 
إىل اظتعارف باإلضافة  كامال،الكرًن  القرآن إىل دين ا وخدمة الدولة، حيث توّفر مساقًا يف حفظ  

ويتطلب على العاملني يف اظتعاىد السيما اظتدرسني  .(Darul Quran, 2014) خرىاأل دراساتالو  اإلسالمّية
أن حيققوا ىذه األىداف اظتنشودة. وألجل حتفيز اظتدرسني تتبىن اإلدارات أساليب اضتوافز هتدف إىل زيادة 

كما يوجههم ؿتو  (2010 ،)هاهرأداء واجباهتم بصورة غري اعتياديّة و   ه(1403)العديلي، قدراهتم على العمل 
 ,Okendu)إتقان العمل اظتطلوب واألداء اظتتميز مع مراعاة الفروق الفرديّة بينهم لتحقيق أىداف اظتؤسسة 

باضتاجات البشريّة، بناًء على أّن البشر تكّون من عنصري الروح واظتادة وحاجة  وقد اىتم اإلسالم  .(2012
بيئة وإصالح  األجور واظتكافآتكّل منهما إىل اإلشباع والتلبّية حيث قّرر حّق العامل يف اضتوافز اظتاديّة من 

 ﴿كما قال تعاىل  (2766)اإلبراىيم،  العمل وظروفو اظتاديّة            ﴾  سورة[
 [2اظتائدة : 

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 
ولكن من خالل عمل الباحث وخربتو التدريسّية يف دار القرآن الكرًن ظتدة ستة سنوات فقد الحظ الباحث 

 (.3)بأن اظتدرسني يف معاىد حتفيظ القرآن اضتكومّية يواجهون العديد من اظتشكالت، رغم مرور ما يقارب 
عاًما على تأسيسها، حيث يتعلق بعضها بتدين دوافعهم على رفع كفاءاهتم وحتسني أدائهم، إضافة إىل بعض 
اظتشكالت اظتتعلقة بعملّية التدريس نفسها، وإجراء البحوث ونشرىا، وعدم االستقرار الوظيفي يف العمل. 

من غتموع أعضاء  %(43)ن تساوي وتشري إحصاءات إدارة دار القرآن إىل أن نسبة اظتدرسني غري اظتستقري
  .(Mohamad Marzuqi, 2008)  ىيئة التدريس، أما يف اظتعاىد اظتتفرعة للواليات، فإن ىذه النسبة أعلى

مدرًسا من مدرسي  (22)م على عّينة مكونة من 5/22/1.21دراسة استطالعية يف  أجريتلقد 
من عّينة الّدراسة يقولون إن إدارة  %(5105)معاىد حتفيظ القرآن يف ماليزيا حيث وصلت إىل النتيجة أن 

 اظتعهد مل تقّدم اضتوافز اظتختلفة للمدرسني.
 

ىذه اظتشكالت وغريىا ؽتا تعيق األىداف اظتوضوعة لتلك اظتعاىد، وعلى رأسها دار القرآن حيث 
إىل أّن  (2..1)لى أداء اظتدرسني وكفايتهم، لتحقيق الواجبات اظتوّكلة إليهم. فقد أشار اطتطيب تؤثّر سلًبا ع

شعور عضو ىيئة التدريس بالعدالة يف األجور والكفاءات واضتوافز والتعويضات، وتوزيعها مبا يتناسب مع 
وإذا فقدت أو غابت ىذه ,، قدراتو وإمكاناتو وأدائو الوظيفي يؤدي إىل قيامو بأداء واجبو على أكمل وجو
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. لذا فإّن كل ىذه األمور (3..1)البدري، قلة اىتمامو يف العمل سبًبا لالشعور منو فتكون مثّبطات ظتعنويتو و 
 قد دفعت الباحث إلجراء دراستو ىذه، وعليو حاولت الّدراسة اإلجابة عن السؤالني التاليني:

اإلدارة يف حتفيز اظتدرسني يف معاىد حتفيظ القرآن حتفيزا ماديا لرفع آدائهم من وجهة نظر ما دور  -1
 اظتدرسني واظتديرين؟

يف استجابات  (0.05 . 5)عند مستوى الداللة اإلحصائّية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائّية  -2
لقرآن يف حتفيز اظتدرسني، أفراد عّينة الّدراسة من اظتدرسني، على مقياس دور إدارة معاىد حتفيظ ا

 تعزى للمتغرّيات: اصتنس، مكان العمل، الرتبة الوظيفّية، اظتؤىل العلمّي، سنوات اطتربة؟ 
 

 أهمية الد راسة أهدافها
 

تربز أمهية ىذه الدراسة من أمهية موضوعها، وىو إدارة معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا من خالل أدوار مديرىا 
التطورات اضتديثة، ومتطلبات اجملتمع وقضاياه الذي قد يكون مفيًدا يف ختطيط اسرتاتيجيات مبا يتالئم مع 

 يف بناء اظتناخ اظتالئم، هبدف االرتقاء مبستوى إدارهتا، والوصول إىل حتقيق أىداف اظتؤّسسة اظترجوة.
 ومن ىنا جائت ىذه الّدراسة للوقوف إىل األىداف التالية:

 حتفيز اظتدّرسني حتفيزا ماديا ألداء واجبهم على أكمل وجو من وجهة الكشف عن دور اإلدارة يف -1
 نظر اظتدّرسني واظتديرين. 

حصائّي بني استجابة أفراد عّينة الّدراسة، على مقياس دور إدارة معاىد حتفيظ مقارنة التباين اإل -2
  القرآن يف حتفيز اظتدّرسني، تبًعا ظتتغرّيات الّدراسة.

 الطريقة واإلجراءات
 

 Mixed) الكمي والنوعي األسلوبنياظتنهج الوصفي التحليلي من خالل على  مت اعتماد ىذه الدراسة

Approach)  حيث ساعد ذلك يف الوقوف على تقدير استجابات أفراد العّينة لدور اإلدارة يف حتفيز
 .وعالقتو بأدائهم الوظيفي اظتدّرسني يف معاىد حتفيظ القرآن الكرًن يف ماليزيا

 
وتكّون غتتمع الّدراسة من رتيع اظتدّرسني واظتدّرسات واظتديرين مبعاىد حتفيظ القرآن الكرًن 

. ونظرًا ألن غتتمع م1.25/1.22( مديرًا يف العام الدراسي 21مدرًسا و) (127)اضتكومّية، والبالغ عددىم 
الذي يشمل كافة عناصر ني، و مت أخذ عّينة الّدراسة من رتيع اظتدّرس (Finite Population)الّدراسة ػتدود
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 (267)مّت توزيع وقد  ،(4..1)أبو زينة، الشياب، عبابنة، والنعيمي، اجملتمع وميكن دراستها وتناوعتا رتيًعا 
عينة االستطالعية واضتصول على اظتوافقة من اصتهات  (.5)استبانة على رتيع اظتدّرسني بعد استبعاد 

استبانات، وذلك لعدم استفائها كافة اظتعلومات، لذا  (5)استبانة، واستبعدت  (182)اظتسؤولة، ومت اسرتجاع 
 (2)يف ضوء بعض اظتتغرّيات الدميوغرافية للمدرسني، وجدول استبانة صاضتة للتحليل اإلحصائّي  (177)تبقى 

 يبنّي عّينة الّدراسة حسب اظتتغرّيات الدميوغرافية.
(1)الجدول   

متغي رات الد راسةحسب لعينة الدراسة  التكرارات والنسب المئوية  
 النسبة التكرار الفئات المتغي رات

 75.7 134 ذكر اصتنس

 24.3 43 انثى 

 46.3 82 )دار القرآن( اظتعهد اظتركزيّ  مكان العمل

 53.7 95 معهد الوالية 

 54.2 96 مدّرس الرتبة الوظيفّية

 45.8 81 مدّرس متفرغ 

 18.6 33 دبلوم اظتؤىل العلميّ 

 81.4 144 بكالوريوس فأعلى 

 62.1 110 سنوات 5أقّل من  عدد سنوات اطتربة

 37.9 67 سنوات فأكثر 5من  

 100.0 177 اجملموع  

 
إىل أن أكرب عدد من اظتدّرسني يف اظتعاىد ىم اظتدّرسني الذكور حيث يبلغ عددىم  (1)يشري جدول 

. ويف فئة مكان العمل %(1203)بنسبة  (25)ويليو اظتدّرسات اإلناث يبلغ عددىن  %(75.5)بنسبة  (134)
بينما اظتدّرسون يف معاىد اظتتفرغ يبلغ عددىم  %(2405)بنسبة  (61)اظتدّرسون يف دار القرآن يبلغ عددىم 

 (74)د فئة اظتدّرسني من غتموع عّينة الّدراسة. أما بالنسبة إىل الرتبة الوظيفّية يبلغ عد %(3505)بنسبة  (73)
. كما يشري اصتدول إىل أن %(2306)بنسبة  (62)وفئة اظتدّرسني اظتتفرغني يبلغ عددىم  %(3201)بنسبة 

وباقيهم من اظتؤىلني بدرجة  %(18.6)بنسبة  (55)اظتدّرسني من اظتؤىلني بدرجة الدبلوم يبلغ عددىم 
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. أما عدد سنوات اطتربة  للمدّرسني الذين %(81.4)بنسبة  (144)البكالوريس فأعلى ما يبلغ عددىم 
وعدد اظتدّرسني الذين يعملون يف اظتعاىد  %(62.1) بنسبة (110)سنوات بلغ  5يعملون يف اظتعاىد أقّل من 

 %(.37.9)بنسبة  (67)سنوات فأكثر بلغ  3من 

 

معهد حتفيظ القرآن إلجراء مقابلة شبو مقّننة  (22)مديرين من أصل  (4)أما اظتديرون فقد مت اختيار 
وىم من دار القرآن، ومعهد حتفيظ القرآن فرياق، ومعهد حتفيظ القرآن ؾتري شتبيلن، ومعهد حتفيظ القرآن 
جوىور، ومعهد حتفيظ القرآن كلننت، ومعهد حتفيظ القرآن فاىنج لكوهنم من أصحاب اطتربة، ولديهم الرغبة 

 ة، ولصعوبة مقابلة اظتديرين اآلخرين.باظتشاركة يف الّدراس
 

ومت استخدام االستبانة اظتطورة وأسئلة اظتقابلة شبو اظتقّننة كأداتني للّدراسة صتمع البيانات. وطورت 
فقرة من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع  (25)االستبانة تألفت من 

للمديرين يف ضوء غتاالت االستبانة. ولقد مت استخدام  اد أسئلة اظتقابلة شبو اظتقّننةالّدراسة اضتالّية ومن مث إعد
على النحو التايل: ) درجة موافقة   (Likert)مقياس ستاسّي تدرجّي على شاكلة مقياس ليكرت اطتماسي 

كبرية جّدا، درجة موافقة كبرية، درجة موافقة متوسطة، درجة موافقة قليلة، درجة موافقة قليلة جّدا(، ومّت 
على الرتتيب لتحديد مستويات دور اإلدارة يف حتفيز  (1, 2, 3, 4, 5)إعطاء التقديرات الرقمية التالية 

نة قام الباحث هبا وعلى استشار اطترباء بتصميم أسئلة اظتقابلة للكشف عن دور وبناًء على استبااظتدّرسني. 
 إدارة اظتعاىد يف حتفيز اظتدّرسني من وجهة نظر اظتديرين.

 
وللتأكّد من صدق األداة، مت عرض االستبانة وأسئلة اظتقابلة شبو اظتقّننة على غتموعة من اكمني 

يئة التدريس يف اإلدارة الرتبويّة، والرتبّية اإلسالمّية يف جامعة من ذوي اطتربة واالختصاص من أعضاء ى
عضو ىيئة تدريس، وطلب منهم إبداء الرأي يف  (22)الريموك وجامعة اظتاليا ودار القرآن، والبالغ عددىم 

األداة من حيث مدى مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج حتتو، ومدى دقة وسالمة الصياغة اللغويّة 
الفقرات، وأية اقرتاحات أو مالحظات يروهنا مناسبة. ويف ضوء اظتالحظات الشفوية واظتكتوبة اليت ووضوح 

 أبداىا اكمون، مّت تعديل بعض الصياغات اللغويّة والنحويّة لبعض الفقرات اليت أشارو إليها.
 

نة استطالعية عيّ  اريطريقة اختعن  للتأكّد من ثبات أداة الّدراسةكما مت حساب معامالت الثبات 
مدّرسا حيث مت تطبيق أداة الّدراسة عليهم. ومن خالل مراجعة  (.5)من خارج عّينة الّدراسة مكونة من 
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كرونبج ألفا، األمر الذي يدل على أن القيم كانت   (064.)معيار الثبات، بلغ معامل ثبات األداة ككل 
 .معيار الثباتيبنّي  (1)عالية ومقبولة لغايات الدراسة. واصتدول رقم 

 (2)جدول ال

 كرونباخ ألفا معيار الثبات لقيم   
كرونبج ألفاقيم  مستوى  

1.00-0.90 عالية جدا  

0.89-0.70 عالية  

0.69-0.30 متوسطة  

0.33-0.00 متدنية  

 (Brymen & Cramer, 1999) برميني و كرامري
 

اصتهات اظتختّصة للحصول على وبعد انتهاء من بناء األداة وإخراجها مت اضتصول على موافقة من 
اظتوافقة للقيام بإجراءات الّدراسة. مث مت حصر أعداد اظتدرسني واظتدرسات يف دار القرآن ومعاىد حتفيظ 

ارج عّينة الّدراسة، ومن نفس القرآن للواليات يف ماليزيا، ومت تطبيق االستبانة على عّينة استطالعية من خ
كما م 2013/2014اجملتمع، وقدمت اإلستبانة إىل رتيع أقراد عينة الدراسة من اظتدرسني خالل العام الدراسي 

أشخاص. وبعد استعادة االستبانة مت تدقيقها  (6)مت إجراء اظتقابالت مع عدد من مديري اظتعاىد وعددىم 
 ضتاسب اآليل ظتعاصتتها واستخراج النتائج.لغرض التحليل وإدخال البيانات إىل ا

 
ولالجابة عن السؤال األول مّت حساب اظتتوسطات واالؿترافات اظتعيارية الستجابة أفراد عّينة الّدراسة 

وأدىن قيمة ىي ( 3)على غتاالت الّدراسة وعلى فقرات كل غتال من غتاالت الدراسة، ومبا أن أعلى قيمة ىي 
 التايل: بالتدرجيف حتديد استجابات عينة الدراسة وقد مت اعتماد اظتعيار اإلحصائّي  (2)
 " درجة منخفضة" 2.34 إىل أقل من 1.00من   – 1
 " درجة متوسطة"5046إىل أقل من  1052من   –2
 " درجة مرتفعة"  ..30إىل  3.68من   -5



 من وجهة نظر اظتدرسني واظتديرينسني يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا اظتدرّ  حتفيزيف  اإلدارةدور 
 

 

لدراسة الفروق  (ANOVA)ولإلجابة عن السؤال الثاين مّت استخدام إختبار حتليل التباين اطتماسّي 
بني اظتتوسطات يف كل من دور اإلدارة يف حتفيز اظتدّرسني تبعا ظتتغرّيات )اصتنس، ومكان العمل، ورتبة 

 الوظيفة، واظتؤىل العلمّي، وعدد سنوات اطتربة(. 
 

 النتائج
 

للنتائج اظتتعلقة باظتعاصتات اإلحصائّية والنتائج اظتتعلقة باظتعاصتات النوعّية عرًضا مفصاًل مت عرض 
 وفقا ألسئلة الّدراسة، حيث مت تصنيفها وفقا لتتابع األسئلة على االنحو التايل:

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال االول: 
 نظر وجهة من آدائهم لرفعتحفيزا ماديا  القرآن تحفيظ معاهد في المدر سين تحفيز في اإلدارة دور ما

 ؟والمديرين المدر سين

مّت استخراج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية الستجابات لإلجابة عن ىذا السؤال 
 يبنّي ذلك: (3)اظتدّرسني عن كل فقرة من فقرات التحفيز اظتادّي، واصتدول 

 (3)الجدول 

مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات  المادي   التحفيز واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابية 
 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 11 
 اطتدمة هناية مكافأة أو التقاعد نظام توفري

 متوسط 1.48 3.18 اظتستقبل يف للمدّرسني كرمية حياة لتأمني

 متوسط 1.34 2.94  اظتدّرسني جهد حسب اظتناسب الراتب منح 1 2

 متوسط 1.33 2.94 الرتبوي الدبلوم بربنامج لاللتحاق فرص توفري 15 2

2 16 
 التدريب من اظتدّرسني احتياجات حتديد
 متوسط 1.39 2.94 اظتستمر اظتهن

5 9 
 ؼتالفة عند تأديبية عقوبات نظام تطبيق
 للقوانني اظتدّرس

 متوسط 1.35 2.93

 متوسط 1.40 2.88  سكن بدل أو للمدّرسني داخلي سكن توفري 12 6
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

7 13 
 على للحصول اطتاصة القروض نظام توفري

 متوسط 1.40 2.86  سكن

8 3 
 للمدّرسني تشجيعية مالية مكافآت منح

  اظتتميزين
 متوسط 1.32 2.84

9 8 
 اظتدّرسني حتفز اليت العادلة الرتقية فرص توفري
 متوسط 1.29 2.79 أدائهم حتسني على

10 14 
 لالرتقاء للمدّرسني العلميّ  التفرغ فرص منح

 واظتهنية األكادميّية مبستوياهتم
 متوسط 1.44 2.77

10 17 
 الكافية والدوريات واظتصادر اظتراجع توفري

 متوسط 1.36 2.77 حبوثهم إلجراء للمدّرسني

12 7 
 لتحسني اإلضايف للعمل فرصة إعطاء

 اظتعيشية ظروفهم
 متوسط 1.34 2.76

 متوسط 1.41 2.74  وعائالهتم للمدّرسني الصحي التأمني توفري 10 13

14 2 
 الكفاءة حسب للمدّرسني سنويّة زيادة منح

 ألداءا وحسن
 متوسط 1.18 2.65

15 4 

 العادلة اظتالية للمكافآت العادل النظام توفري
 على إضافية بأعمال اظتدّرسني قيام عند

 األساسية مهامهم
 متوسط 1.34 2.59

16 6 
 العلميّ  اإلنتاج على بناءً  مالية مكافآت منح

 متوسط 1.34 2.52 للمدّرسني

17 5 
 على اظتدّرسني لتشجيع اطتاصة العالوة منح

  الكرًن القرآن حفظ من دتكنهم
 منخفض 1.32 2.25

 متوسط 1.20 3.05 ككل  التحفيز اظتاديّ   



 من وجهة نظر اظتدرسني واظتديرينسني يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا اظتدرّ  حتفيزيف  اإلدارةدور 
 

 

وقد  ،اظتاديّ  التحفيزغتال  لفقراتاظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية ان  (3) يبنّي اصتدول
فإهنا   (5)رتيع الفقرات مبستوى متوسطة ما عدا الفقرة رقم ، حيث جاءت (3.18-2.25)تراوحت ما بني 

 هناية مكافأة أو التقاعد نظام توفري" واليت تنص على (11)رقم  ةالفقر كانت مبستوى منخفض. وجاءت 
وباؿتراف ( 3.18)يف اظترتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ " اظتستقبل يف للمدّرسني كرمية حياة لتأمني اطتدمة

 دتكنهم على اظتدّرسني لتشجيع اطتاصة العالوة منح"ونصها  (5)رقم  ةبينما جاءت الفقر ، (1.48)معياري 
وبلغ  ،(1.32)وباحراف معياري  (2.25)باظترتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ " الكرًن القرآن حفظ من

 (.1.20)وباؿتراف معياري  (3.05)اظتتوسط اضتسايب للمجال ككل 

 
مدراء أشاروا إىل أن اإلدارة  (4)أصل من  (3)أما نتائج اظتقابلة شبو اظتقّننة، فقد أشارت إىل أن 

باشتاء منها: القيام بربنامج اليوم  تتمّثلللمعاىد قدمت اضتوافز اظتاديّة للمدّرسني وذلك يف اختالفات 
العائلي، وابتعاث اظتدّرس اظتميز ألداء العمرة، وجائزة للمدّرس اظتنتمي، واظتكافآت والبدائل والزيادة السنويّة 

العامة، وتقدًن اظتنحة إلكمال الدراسات العليا يف اظتاجستري والدكتوراه، وتوفري اظتقدمة من ىيئة اطتدمة 
التأمني الصحّي للمدّرسني، وإتاحة فرص الرتقية، وتوفري القروض لشراء السكن، يف حني ذكر مدير واحد 

بأن اإلدارة مل توفر اضتوافز اظتاديّة الكافية بسبب سياسة اضتكومة يف ترشيد اظتال ؽتا أدى إىل  (6)من أصل 
 عدم استقرار وظيفة اظتدّرسني.

 
 الثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال نياثا
 
 أفراد استجابة بين (α  =.0.5) اإلحصائي ة الداللة مستوى عند إحصائي ة داللة ذات فروق توجد هل" 

: متغي رات إلى تعزى المدر سين، تحفيز في القرآن تحفيظ معاهد إدارة دور مقياس على الد راسة، عي نة
 "؟ الخبرة وسنوات العلمي ، المؤهل الوظيفي ة، الرتبة العمل، مكان الجنس،

 عّينة أفراد ستجابةال لإلجابة عن ىذا السؤال مّت استخراج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية
 مكانو  اصتنس، متغرّيات حسب اظتدّرسني، حتفيز يف القرآن حتفيظ معاىد إدارة دور مقياس على الّدراسة،
 وضح ذلك.ي (4)رقم ، واصتدول اطتربة وسنوات العلمّي، اظتؤىلو  الوظيفّية، الرتبةو  العمل،
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 (4الجدول )

 إدارة دور مقياس على الد راسة، عي نة أفراد ستجابةال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الوظيفي ة، الرتبةو  العمل، مكانو  الجنس، متغي رات حسب المدر سين، تحفيز في القرآن تحفيظ معاهد

، المؤهلو   الخبرة وسنوات العلمي 
 التحفيز اظتاديّ     اظتتغريات

 3.18 س ذكر اصتنس

 1.19 ع   

 2.63 س أنثى 

 1.15 ع 

مكان 
 العمل

 اظتعهد اظتركزي
 2.78 س

 1.19 ع 

 3.28 س معهد الوالية 

 1.17 ع 

الرتبة 
 الوظيفّية

 3.66 س مدّرس

 83. ع 

 2.32 س  مدّرس متفرغ 

 1.18 ع 

اظتؤىل 
 العلميّ 

 2.81 س دبلوم

 1.27 ع 

 3.10 س بكالوريوس فأعلى

 1.18 ع

عدد 
سنوات 

 اطتربة

 2.86 س  سنوات 5أقّل من 

 1.27 ع

 3.35 س سنوات فأكثر 5من 

 1.01 ع



 من وجهة نظر اظتدرسني واظتديرينسني يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا اظتدرّ  حتفيزيف  اإلدارةدور 
 

 

 س= اظتتوسط اضتسايب    ع=االؿتراف اظتعياري         
 

 عّينة أفراد ستجابةاليف اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية ظاىريًا  ( تبايناً 4يبنّي اصتدول )
 متغرّيات بسبب اختالف فئات اظتدّرسني، حتفيز يف القرآن حتفيظ معاىد دور إدارة مقياس على الّدراسة
 .اطتربة وسنوات العلمّي، اظتؤىلو  الوظيفّية، الرتبةو  العمل، مكانو  اصتنس،

اطتماسي اظتتعدد  ولبيان داللة الفروق اإلحصائّية بني اظتتوسطات اضتسابية مّت استخدام حتليل التباين
 .يوضح ذلك (5)رقم جدول و  على اجملاالت

 
 (5)جدول ال

 الخبرة وسنوات العلمي   المؤهلو  الوظيفي ة الرتبةو  العمل مكانو  الجنس ألثر الخماسي تحليل التباين
  المدر سين تحفيز في القرآن تحفيظ معاهد إدارة دور مقياس على الد راسة، عي نة أفراد استجابة على

 ككل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائي ة
 040.** 4.304 4.129 1 4.129 اصتنس

 003.** 8.806 8.447 1 8.447 مكان العمل

 000.** 68.596 65.803 1 65.803 الرتبة الوظيفّية

 409. 684. 656. 1 656. اظتؤىل العلميّ 

 960. 003. 002. 1 002. عدد سنوات اطتربة

   959. 171 164.036 اطتطأ

    176 254.668 الكلي

 
اصتنس، حيث تعزى ألثر  (  =0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائّية ب (5)يتبنّي من اصتدول 

يتضح لنا أن الفروق  (4)وبالرجوع إىل اصتدول . 0.04وبداللة إحصائّية بلغت  (4.304)بلغت قيمة ف 
تعزى  (  =0.05إحصائّية )وجود فروق ذات داللة ، و  (3.18)باظتتوسط اضتسايب  جاءت لصاحل الذكور

وبالرجوع إىل اصتدول . 0.003  وبداللة إحصائّية بلغت (8.806)، حيث بلغت قيمة ف مكان العملألثر 
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 ، كما يتبني لنا بوجود(3.28)للوالية باظتتوسط اضتسايب  عيتضح لنا أن الفروق جاءت لصاحل اظتعهد اظتتفر  (4)
، حيث بلغت قيمة ف  الرتبة الوظيفّيةتعزى ألثر  (  =0.05فروق ذات داللة إحصائّية )

لصاحل يتضح لنا أن الفروق جاءت  (4)وبالرجوع إىل اصتدول ، 0.000وبداللة إحصائّية بلغت  (68.596)
تعزى ألثر  (  =0.05فروق ذات داللة إحصائّية ) بينما مل يوجد .(3.66)اظتدّرس مبتوسط حسايب 

 .اطتربة عدد سنواتوألثر  اظتؤىل العلميّ 
 

 مناقشة النتائج
 

 بناء على النتائج اليّت توصلت إليها الدراسة مت مناقشتها حسب تتابع األسئلة على النحو التايل: 
 أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

دور اإلدارة في تحفيز المدر سين في معاهد تحفيظ القرآن لرفع "ما  ينص السؤال األول على:
 "آدائهم من وجهة نظر المدر سين والمديرين؟ 

 
مستوى دور اإلدارة يف حتفيز اظتدّرسني حتفيزا ماديا يف  أن (3)بّينت نتائج الدراسة يف اصتدول 

 (50.3)وجهة نظر اظتدّرسني كان متوسطا حيث بلغ اظتتوسط اضتسايب  معاىد حتفيظ القرآن لرفع أدائهم من
 التقاعد نظام توفريأن الفقرة اليت تنص على "  نفسو. وأظهرت النتائج من اصتدول (1.20)وباؿتراف معياري 

" قد حصلت أعلى اظتتوسط اضتسايب بلغ اظتستقبل يف للمدّرسني كرمية حياة لتأمني اطتدمة هناية مكافأة أو
وىذا ضمن مستوى متوسط. كما أظهرت النتائج من اصتدول نفسو أن  (1.48)وباؿتراف معياري  (3.18)

" قد رصد عليها بأدىن الكرًن القرآن حفظ من دتكنهم على اظتدّرسني لتشجيع اطتاصة العالوة منحالفقرة "
وأشارت بقية الفقرات وىذا ضمن مستوى منخفض.  (1.32)وباؿتراف معياري  (2.25)اظتتوسط اضتسايب بلغ 

  (2.94-2.52)إىل أن مستوى التحفيز اظتادي كان متوسطا حيث بلغ اظتتوسطات اضتسابية تراوحت ما بني 

 
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل ػتدودية التمويل اظتادّي للمعاىد، حيث إهنا تقتصر على الدعم 

ىد وحاجاهتا للتمويل وخاصة ما يتعلق باظتكافآت اضتكومي ونتيجة للمهام اظتتنوعة اليت تضطلع هبا تلك اظتعا
 Fairuzah)ه ودراسة فريوز (2000)أبو سكر، والعالوات اطتاصة باظتدّرسني اظتتميزين كما أشارت نتائج دراسة 

Zaharos, 2012)  ودراسة أزتد ؼتتار(Ahmad Mokhtar, 2012).  



 من وجهة نظر اظتدرسني واظتديرينسني يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا اظتدرّ  حتفيزيف  اإلدارةدور 
 

 

واختلفت استجابات اظتدّرسني مع استجابات اظتديرين على أسئلة اظتقابلة حيث أشارت الغالبية 
مدراء بأن اإلدارة وفرت التحفيز اظتادّي بأنواعو اظتختلفة وشكال كافا للمدّرسني.  (6) اصل من (3)العظمى 

تباين األدوار بني اظتدّرسني واظتديرين حيث أن اظتديرين لديهم مهام تتعلق وقد يعزى ىذا االختالف إىل 
باألمور اإلداريّة وإشراف العاملني، يف حني أن اظتدّرسني لديهم مهام يتعلق بالتدريس والبحث العلمي 

اجات واطتدمة اجملتمع. كما قد يكون ىذا االختالف بعدم توافق سياسة اإلدارة يف التحفيز اظتادّي مع ح
 اظتدّرسني.

 
اليت وجدت بأن أعضاء ىيئة التدريس  (Ston, 2006)ستون  تتفق نتيجة الدراسة اضتالّية مع دراسة

يعتقدون أن إنشاء صندوق لدعم األحباث والدراسات العلمّية يعد ػتفزا ماديا ىاما يسهم يف دفعهم ؿتو 
 (Winter, Petrosko, & Rodriguez, 2007)البحث والّدراسة. وكذلك دراسة  وينرت وبيرتسكو وروديريغو 

جدت أّن اضتوافز اظتمثّلة بتوفري الرعاية الصحية والرواتب ػتفزة ألعضاء ىيئة التدريس يف كليات اجملتمع اليت و 
اليت وجدت بأن اضتوافز  (1.25)اظتتوسطة للعمل.  كما تتفق أيضا نتيجة الّدراسة اضتالّية مع دراسة اظتقابلة 

 اظتاديّة جاءت باظترتبة األخرية.
 

 الثاني: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال نياثا
 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائي ة بين استجابة أفراد عي نة  : "وينص السؤال الثالث على
تعزى إلى متغي رات : الد راسة، على مقياس دور إدارة معاهد تحفيظ القرآن في تحفيز المدر سين، 

 الجنس، نوع المعهد، الفئة الوظيفي ة، المؤهل العلمي ، وسنوات الخبرة
 

وجود اختالفات يف اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية بسبب  (3)وبّينت نتائج اصتدول 
دّي وبلغ مقدار اختالف فئات اصتنس. وتبنّي أن أعلى متوسط حسايب كان لفئة الذكور يف غتال التحفيز اظتا

 اظتؤىالت العلمية للمدرسات اقلّ  وقد تعزى ىذه النتيجة إىل أنعند اإلناث.  (1045) مقارنة مبقدار (5026)
كثر من أالتحفيز اظتادي  علىر الذكو  ظتدرسنيامن اظتؤىالت العلمية للمدرسني ؽتا يؤدي إىل حصول 

 اإلناث. اظتدرسات
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وجود اختالفات يف اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية  (3)كما أظهرت نتائج اصتدول 
بسبب اختالف فئات مكان العمل. وتبنّي أن أعلى متوسط حسايب كان لفئة اظتعهد اظتتفرع للوالية يف غتال 

 عند اظتعهد اظتركزي. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل (1056)مقارنة مبقدار (5016)التحفيز اظتادّي وبلغ مقدار
أن اظتدّرسني قد يكونون عددىم يف كل اظتعاىد اظتتفرعة  أقّل من عدد اظتدّرسني يف دار القرآن الذي يؤثّر 

 على التكلفة يف توفري اضتوافز اظتاديّة للمدّرسني.
 

وجود اختالفات يف اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية بسبب  (5) وأظهرت نتائج اصتدول
اختالف فئات الرتبة الوظيفّية. وتبنّي أن أعلى متوسط حسايب كان لفئة اظتدّرسني يف غتال التحفيز اظتادّي 

دّرسني يف عند اظتعهد اظتركزي. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أن اظت (1051)مقارنة مبقدار (5044)وبلغ مقدار
اظتعاىد قد حيصلون على التحفيز اظتادّي أكثر من اظتدّرسني اظتتفرغني قد يكون بسبب أهنم يتمتعون اظتزايا 

 واظتنافع اظتاديّة دون اظتدّرسني اظتتفرغني.
 
عدم وجود اختالفات يف اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية  (5)وأظهرت نتائج اصتدول  

بسبب اختالف فئيت اظتؤىل العلمّي وسنوات اطتربة يف رتيع غتاالت التحفيز. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل 
 أن ىذين فئتني قد تتمتعان بنفس التحفيزات.

 
باكس، أوشي ودراسة  (2011)ودراسة اظتدىرش  (Lin, 2010)مع دراسة لني وتتفق ىذه النتيجة  

اليت أشارت إىل أهنا توجد فروق ذات داللة  (Backes, Uschi, & Schlingheff, 2010) وشلينجيف
التدريس، ورتبتو، وخربتو يف تعزى ظتتغرّي ختصص عضو ىيئة ( 0.3.=  5إحصائّية على اظتستوى الداللة )

 التدريس اصتامعي.
 التوصيات 

 بناًء على ما توصلت إليو نتائج الّدراسة، فإن الدراسة تقدم غتموعة من التوصيات أمهها:
ضرورة قيام ىيئات اضتكومّية اظتسؤولة عن معاىد حتفيظ القرآن الكرًن مباليزيا بتقدًن التحفيز اظتادّي  -1

 يف تلك اظتعاىد.  الكايف صتميع اظتدّرسني
ضرورة تنمية مبدأ اضتوافز اظتادّي لتشمل رتيع فئات اظتدّرسني العاملني يف معاىد حتفيظ القرآن  -2

 الكرًن مباليزيا.



 من وجهة نظر اظتدرسني واظتديرينسني يف معاىد حتفيظ القرآن مباليزيا اظتدرّ  حتفيزيف  اإلدارةدور 
 

 

ضرورة السماح ظتعاىد حتفيظ القرآن الكرًن صتلب التمويل اظتادّي الذايت وعدم التقييد بالدعم  -3
 اضتكومي فقط.

تفعيل أنواع التحفيز ظتعاىد حتفيظ القرآن اطتاصة  يف ماليزيا إجراء اظتزيد من الدراسات حول  -4
 وظتؤّسسات حتفيظ القرآن يف دول أخرى مشاهبة.
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