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Abstract

The title of the study:
The effectiveness of using multimedia computer software in teaching a unit of
intonation textbook in proficiency in reciting the holy Quran  to the fifth
grade’s students of elementary school in Makkah
The objective of the study:

1- To identify the effectiveness of using multimedia computer software in teaching
rules of static M of intonation textbook in proficiency in reciting the holy Quran  to
the fifth grade’s students of elementary school at each level of ( recall
understanding – practice )

2- To identify the effectiveness of using multimedia computer software in teaching
rules of static M of intonation textbook in proficiency in reciting the holy Quran  to
the fifth grade’s students of elementary school at the previous levels as a whole
(recall – understanding – practice).

The problem of the study was identified in the following main question:

What is the effectiveness of using multimedia computer software in teaching rules of static
M of intonation textbook in proficiency in reciting the holy Quran  to the fifth grade’s
students of elementary school in Makkah?

The main question was divided into several hypotheses that have been answered by using
experimental method. To achieve study goals, the researcher designed an educational
software and prepared a cognitive-achievement test and note card that have been verified
of its validity reliability and applied on the study sample which consisted of 60 students.
Then the statistical analysis was carried out using a statistical package for social sciences
program (spss).

The study found the following results:

There are statistically significant differences in students’ achievement ( the experimental and
control groups ) on the post achievement test for the benefit of experimental group because of
experimental treatment ( teaching by using software ).
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ـداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهــــــ
إىل من جرع الكأس فارغاً ليسقيين قطرة حب

سعادةلنا حلظةنسجإىل من كلّت أنامله لي
ليمهد يل طريق العلمإىل من حصد األشواك عن دربي

انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم حان قطافها بعد طولأرجو من ا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد 
.. ويف الغد وإىل األبد

)زوالدي العزي(..إىل القلب الكبري
احلياة وسر الوجودإىل بسمة.. احلنان والتفاني وإىل معنى احلب 

..وحناهنا بلسم جراحي إىل..إىل من كان دعائها سر جناحي
)بيبةأمي احل(احلبايبأغلى

..أكون أناممعك..الشيءماحلياة بدونك..ة ما هو أمجل من احليامن أظهروا يلإىل
إىل رمزالرجولة ..إىل من دفعوني إىل العلم..من روحي إيل إىل من هم  أقرب..أكون مثل أي شيء موبدونك

)إخوتي(إىل بكم أستمد عزتي وإصراري ..والتضحية
طلق  ،  عيضه  ،  خالد

ذ أن محلنا إىل من رافقنين من.. إىل توائم روحي ورفيقات دربي..وشاركننين مهومي..من آنسنين يف دراسيت إىل 
)أخواتي(إىل ..الدرب خطوة خبطوةمعكن سرت..حقائب صغرية

ميمونة  ، امساء ، مرآم  ، رهام
..الروح اليت سكنت روحيإىل

..يف ضحكتهوالسعادة.. إىل من أرى التفاؤل بعينه 

إىل الوجه املفعم بالرباءة..والنورالفرح إىل شعلة 
)حممـــــــد(إىل ابن أخي 
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اللهــم لــك الحمــد بمــا خلقتنــا، ورزقتنــا، وهــدیتنا، وعلمتنــا، وأنقــذتنا، وفرجــت عنــا،  اللهــم ..الحمــد هللا

رآن، ولــك الحمــد باألهـــل والمــال والمعافـــاة، لــك الحمــد باإلیمـــان، ولــك الحمــد باإلســـالم، ولــك الحمــد بـــالق
بــسطت رزقنــا، وأحــسنت معافاتنــا، ومــن كــل  مــا ســألناك أعطیتنــا، والــصالة والــسالم علــى حمــل المــشعل 

:ثم أما بعد.. في الورى، وأسرج النور في الدجى، وقاد أمته إلى أعلى وأسمى مرتقي
م بـــوافر الـــشكر والتقـــدیر إلـــى مـــن منطلـــق أنـــه مـــن ال یـــشكر النـــاس ال یـــشكر اهللا فـــإني أتقـــد

مـدیر معـاليالصرح الشامخ الذي جمع بین شـرف العلـم وشـرف المكـان جامعـة أم القـرى ممثلـة فـي
عمید كلیة التربیة، وقسم المناهج وطرق التدریس، وجمیع أعضاء وعضوات هیئـة سعادة الجامعة، و

راســة ســواء الــذین درســت علــى التــدریس بالقــسم الــذین كــان لهــم الفــضل بعــد اهللا فــي إنجــاح هــذه الد
..أیدیهم أو الذین لم یبخلوا علي بالمشورة و التوجیه

محمــد / كمــا أتقــدم بخــالص الــشكر والتقــدیر وعظــیم االمتنــان والثنــاء لــسعادة األســتاذ الــدكتور
صالح بن علي جان المشرف على هذه الدراسة الذي كان نعم العون ونعم المرشد وقف إلـى جـانبي 

خطــوات هــذه الدراســة فقــد أتحفنــي بنــصحه وتوجیهــه بكــل رحابــة صــدر وطیبــة فــي كــل خطــوة مــن
نفــس، وهــذا لــیس بمــستغرب عنــه فمــن تــسعفه ظروفــه لاللتقــاء بــه، أو یــضمه مجلــس للتحــدث إلیــه 
یكشف له كم هو جمیل وخلوق، وكم هو قریـب إلـى القلـب، حتـى حـین أختلـف معـه فـي وجهـة نظـر 

یصادرني، مع أنـه صـاحب تجربـة علمیـة وحیاتیـه كبیـره إال ما فإنه ال یغضب مني، ال یقصیني، ال
ًأنــه لــم یــستعلي یومــا علــى طالــب علــم، فكــان لــه الفــضل بعــد اهللا فــي خــروج هــذه الدراســة إلــى النــور 

.فجزاه اهللا عن العلم وأهله خیرا الجزاء
فالتـه، مـودمحإبـراهیم/ كما یسعدني أن أتقـدم بالـشكر الجزیـل إلـى كـل مـن سـعادة األسـتاذ الـدكتور

.ٕفرید الغامدي، الذین تفضال بتحكیم خطة الدراسة الحالیة واثرائهما لها باآلراء السدیدة/ وسعادة الدكتور
ٕوالـــى كـــل الـــسادة أعـــضاء هیئـــة التـــدریس الـــذین تفـــضلوا بتحكـــیم أداة الدراســـة جعلـــه اهللا مـــوازین 

.حسناتهم وأثابهم علیه
محمــود إبــراهیم فالتـــه إبــراهیم /الدكتورألســـتاذاكمــا أتقــدم بجزیــل الــشكر إلـــى كــل مــن ســعادة 

ـــدكتور عبـــد الـــرحمن عبـــداهللا المـــالكي ،أســـتاذ المنـــاهج وطـــرق تـــدریس التربیـــة االســـالمیة /وســـعادة ال
على قبولهما مناقشة هذه الدراسـة بـالرغم مـن ضـیق وقتیهمـا فجزاهمـا اهللا تعـالى عنـى خیـر المشارك 

.الجزاء
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دعمتني ووقفت إلـى جـانبي وأخـص بالـشكر هنـا مـن زرع كما أتقدم بالشكر إلى عائلتي التي
عبـدا هللا الحـساني ،الـذي /ًالتفاؤل في دربي ولم یتوانى یوما عن تقدیم المساعدة عمـي الـشیخ األسـتاذ
ًكان عونا لي في دراستي ونورا یضئ الظلمة التي كانت تقف في طریقي ً.

..والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة

الباحثة
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.والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي
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نتائج تحلیل التباین المـصاحب لداللـة الفـروق بـین متوسـطات درجـات ١١
.المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند مستوى الفهم

٩٠

١٢
ـــــق  ـــــة لدرجـــــة التطبی ـــــات المعیاری المتوســـــطات الحـــــسابیة واالنحراف

لمجمــوعتي ) حكــم اإلخفــاء الــشفوي(البعــدي عنــد مــستوى التطبیــق 
.الدراسة الضابطة والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي

٩٢

١٣
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).حكم اإلخفاء الشفوي(التطبیق 
٩٢



م

تابع قائمة الجداول

المتوســــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة لــــدرجات التطبیــــق ١٤
لمجمـوعتي ) حكـم اإلدغـام الـصغیر(البعدي عند مـستوى التطبیـق 

.الدراسة الضابطة والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي
٩٤

١٥
ـــین متوســـطات  ـــة الفـــروق ب ـــل التبـــاین المـــصاحب لدالل نتـــائج تحلی
ــــد مــــستوى التطبیــــق  ــــضابطة عن ــــة وال درجــــات المجموعــــة التجریبی

).حكم اإلدغام الصغیر(
٩٥

١٦
المتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة لـدرجات التطبیـق البعـدي 

ـــد مـــستوى التطبیـــق  ـــشفوي(عن اســـة لمجمـــوعتي الدر) حكـــم اإلظهـــار ال
.الضابطة والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي

٩٧

١٧
ـــین متوســـطات  ـــة الفـــروق ب ـــل التبـــاین المـــصاحب لدالل نتـــائج تحلی
درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الـــضابطة عنـــد مـــستوى 

).حكم اإلظهار الشفوي(التطبیق 
٩٨

١٨
بیــق البعــدي المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لــدرجات التط

لمجمــــوعتي ) الدرجــــة الكلیــــة  لألحكــــام الثالثــــة(عنــــد مــــستوى التطبیــــق 
.الدراسة الضابطة والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي

١٠٠

١٩
تحلیــل التبــاین المــصاحب لداللــة الفــروق بــین متوســطات درجــات 
المجموعــة التجریبیــة والمجموعـــة الــضابطة عنـــد مــستوى التطبیـــق 

).لیة لألحكام الثالثةالدرجة الك(
١٠٠

٢٠
ـــــق  ـــــة لدرجـــــة التطبی ـــــات المعیاری المتوســـــطات الحـــــسابیة واالنحراف

لمجمــوعتي ) تــذكر، فهــم، تطبیــق(البعــدي عنــد جمیــع المــستویات 
.الدراسة الضابطة والتجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي

١٠٢

٢١
ـــین متوســـطا ـــة الفـــروق ب ـــل التبـــاین المـــصاحب لدالل ت نتـــائج تحلی

جمیــــع درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة الــــضابطة عنــــد 
).تذكر، فهم، تطبیق(المستویات 

١٠٣



ن

قــــــــــقائمة المالح

الصفحةعنوان الملحقالملحق

١
.تحلیل المحتوى واألهداف السلوكیة

١٢٣

٢
.االختبار التحصیلي المعرفي 

١٢٦

٣
.بطاقة المالحظة في صورتها األولیة

١٣٠

٤
.بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة

١٣٢

٥
.استمارة تحكیم برمجیة الوسائط المتعددة الحاسوبیة

١٣٦

٦
.أسماء محكمي أدوات الدراسة

١٤٠

٧
.دلیل استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسوبیة

١٤٢

٨
.خطاب طلب اإلذن بإجراء الدراسة

١٥٣

٩
.ى إجراء الدراسةخطاب الموافقة عل

١٥٥



١

ولالفصل األ
 

.ةــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــمق- 
.ةــــــــــــــة الدراســــــــــمشكل- 
.ةــأسئلة وفرضيات الدراس- 
.ةــــــــــــداف الدراســــــــــأه- 
.ةــــــــــــــــــــة الدراســـــــأمهي- 
.ةــــــــــــــــــدود الدراســـــح- 
.ةــــــــات الدراســــمصطلح- 



٢

 

وأهمیـــة سة،وأســئلتها ،وفروضــها ،وأهــدافها یتنــاول هــذا الفــصل الحــدیث عــن المقدمــة ،ومــشكلة الدرا
.الدراسة ،وحدودها،ومصطلحات الدراسة

 
صالة والسالم على رسول اهللا محمد بـن عبـداهللا علیـه أفـضل الـصالة وأتـم الحمدهللا رب العالمین ،وال

:وبعد ... التسلیم 
تدور المجتمعات البشریة في فلك التغییر والتطور الذي فرضته معطیات العصر التقنیة وقـد 

بكافــــة أشــــكالها قنیـــات حـــصل هــــذا التغیـــر نتیجــــة مواكبــــة عجلـــة التقــــدم العلمـــي وهكــــذا أصــــبحت الت
كــل میــدان ســمة ممیــزة لهــا نــستطیع أن نلمــسها فــي ًمطلبــا أساســیا مــن مطالــب العــصر بــل وأنواعهــا

ویر بـــالتغییر والتطـــًوتـــأثیراًمیـــدان التربیـــة والتعلـــیم باعتبـــاره أكثـــر تـــأثراًمـــن میـــادین الحیـــاة خـــصوصا
ًوعلیــه لــم یكــن هنــاك بــدا مــن الــسعي إلــى حوســبة التعلــیم بهــدف التحــسنالنــاجم عــن التقــدم التقنــي

ًواالبتكار ومن المنصف أن نـشیر هنـا إلـى أننـا نـشهد مـؤخرا فـي العـالم العربـي اهتمامـا وتزایـدا نظـرا  ً ً
الزدیــاد المعرفــة وزیـــادة عــدد المتعلمـــین فعلــى نطــاق بالدنـــا المملكــة العربیـــة الــسعودیة زاد االهتمـــام 

تنمیـة علـى بنـاء المـواطن بمواكبة ما یستجد في میدان التربیة والتعلیم وترجمة ذلك االهتمام خطـط ال
الــسعودي وتطــویر قدراتــه لیــصبح قــادرا علــى المــشاركة فــي عملیــة التنمیــة وانطالقــا مــن هــذا الــدور 
التربــوي والتعلیمــي للقــرآن الكــریم ومــنهج دراســته وتدریــسه فقــد أوصــى المــؤتمر العــالمي األول للتعلــیم 

تــه وحفظــه وتالوتــه والتوســع فــي قراءمــة بــالقرآن الكــریمبــضرورة العنایــة التا") هـــ١٤٠٣(اإلســالمي 
"مـــدارس تحفـــیظ القـــرآن الكـــریم للـــصبیة والفتیـــات فـــي العـــالم اإلســـالميإفتتـــاحوفهمـــه واإلكثـــار مـــن

في تقــــدم كثیــــر مــــن ًمهمــــاًویعتبــــر التعلــــیم مــــن أهــــم المظــــاهر والــــسمات التــــي تلعــــب دورا ) ١٦ص(
ًالـــشعوب حیـــث أنـــه یـــؤثر تـــأثیرا إیجابیـــا وشـــامال فـــي تنـــشئة ج ً یـــل جدیـــد علـــى أســـس علمیـــة متطـــورة ً

وحدیثة ،ویقاس هـذا التقـدم بمـدى معرفتهـا لطـرق التـدریس ووسـائل ونظریـات التـدریس الحـدیث ،وقـد 
أضـــاف التطـــور العلمـــي الكثیـــر مـــن الوســـائل الجدیـــدة التـــي یمكـــن للمعلـــم االســـتفادة منهـــا فـــي تهیئـــة 

لكفـاءة وفـي هـذا الـصدد یـذكر حـسین مجاالت الخبرة للدارسین حتى یتم إعـدادهم بدرجـة عالیـة مـن ا
ٕأن مهمة المعلم لـم تعـد قاصـرة علـى الـشرح واإللقـاء واتبـاع األسـالیب التقلیدیـة ) "م١٩٨٦(الطوبجي 

في التدریس بل أصبحت مـسئولیته األولـى هـي رسـم مخطـط إلسـتراتیجیات الـدرس تعمـل فیهـا طـرق 



٣

ًدورا كبیـرا فــيویلعـب التقـدم التقنـي)٢٤: ص("التـدریس والوسـائل التعلیمیـة لتحقیـق أهـداف محــددة ً
إمــداد المعلــم بــأدوات وأجهــزة تــساعد علــى ســهولة توصــیل المعلومــات إلــى الدارســین، ویعــد أســلوب 

ــیم الحــدیثقنیــاتًالوســائط المتعــددة واحــدا مــن صــور ت حیــث یعتبــر منظومــة تعلیمیــة تتفاعــل ’ التعل
ًتفاعال وظیفیا من خالل الجـزء التعلیمـي لتحقیـق أهـد اف محـددة ،وتقـوم الوسـائط علـى تنظـیم متتـابع ً

ًامحكـــم یـــسمح لكـــل مـــتعلم أن یـــسیر فـــي الجـــزء التعلیمـــي وفـــق خصائـــصه الممیـــزة وأن یكـــون نـــشیط
طوال فترة مروره به، ویعد أسلوب الوسائط المتعددة من األسالیب الحدیثة حیث یقـدم خدمـة ًإوایجابی
ن الشرح اللفظي ال یكفي، فالمتعلم ال یـستطیع لم حیث إبعنایة أثناء عملیة التعإذا ما استخدممهمة

أن یفهــم بالــشرح إال فــي حــدود معارفــه ومعلوماتــه ولكــن یمكــن باســتخدام الوســائط تــوفیر حــدود أكثــر 
ویعـد علـم التجویـد مـن أهـم العلـوم القرآنیـة المتعلقـة بكتـاب وضوح عن الخبرة والنـشاط المـراد تعلمـه، 

ساســیة لتعلــیم القـرآن الكــریم الـذي حقــه علینــا وهـو مــن الركـائز األًوقــدرااهللا عـز وجــل وأعالهـا منزلــة 
ن نجید تالوته كما یرید ربنا عز وجل حتى یكون ذلـك عونـا لنـا علـى تـدبره وتفهـم معانیـه أكمسلمین 

وال یـأتي ذلـك إال باالهتمــام بدراسـة علــم التجویـد ومعرفــة أحكامـه وقواعــد تطبیقهـا أثنــاء الـتالوة ویــرى 
"ًة بالتجویـــد واجبـــا شـــرعیااءأي القـــر–لـــى جعلهـــاإ")هــــ١٤٠٢(ن العلمـــاء كمـــا یقـــول القـــارئكثیـــر مـــ

.)٤ص(
إن تعلـــم القـــرآن الكـــریم یلزمـــه تعلـــم أحكــــام ")هـــــ١٤١٥(وفـــي هـــذا الـــصدد یقـــول الـــزعبالوي

)٣ص("نتصور تمكن القارئ من التالوةالتجوید لتسلم التالوة من اللحن فإنا ال
مطلبـا علـى تالمیـذ ةة تعلیم التجوید فجعلـت مـن تعلیمیـالتربیة والتعلیم أهمیدركت وزارة أوقد 

لـــى الـــصف الـــسادس یـــتعلم مـــن خاللهـــا التالمیـــذ إوتلمیـــذات المرحلـــة االبتدائیـــة مـــن الـــصف الرابـــع 
ـــا  ـــة نظری ـــى هـــذه األحكـــام فـــي إوالتلمیـــذات بعـــض األحكـــام التجویدی ـــي عل لـــى جانـــب التطبیـــق العمل

كن التالمیــذ والتلمیــذات مــن تــالوة القــران الكــریم تــالوة مجــودة ســلیمة مــن حــصص الــتالوة حتــى یــتم
ــیم عمومــا ومجــال ،خطاءاأل كمــا وأن التحــدي الحــالي الــذي یواجــه العــاملین فــي مجــال التربیــة والتعل

سـتخدامامناهج وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة على وجه الخـصوص یكمـن فـي مـدى قـدرتهم علـى 
هتمامــا كبیــرا بالوســائل التعلیمیــة افقــد أولــت التربیــة اإلســالمیة "لیــة التــدریس التقنیــة الحدیثــة فــي عم
ســتفادة مــن جدیــد العلــم وتطوراتــه بمــا یخــدم أهــدافها ویتماشــى مــع توجهاتهــا ودعــت الحاجــة إلــى اال

وقــد تــشهده مختلــف المؤســسات بمــا فیهــا المؤســسة التعلیمیــةقنــيفیــه مــن تقــدم تمواكبــة للعــصر ومــا
فــي عملیــة التــدریس إلــى ًهامــشیاًامــن مجــرد كونهــا تلعــب دور،ة إلــى الوســائل التعلیمیــةتغیــرت النظــر

لــى إعتبــار أنهــا تــشكل محــورا أساســیا لنجــاح هــذه العملیــة تــوفر خبــرات تعلیمیــة للمتعلمــین یــضاف ا



٤

ذلــك أن المتعلمــین فــي الوقــت الحاضــر یــستجیبون للتــسجیالت الــصوتیة والرمــوز المرئیــة أكثــر مــن 
مـــن أهمیـــة بالغـــة فـــي تحقیـــق ونتیجـــة لمـــا للوســـائل التعلیمیـــةهم للرمـــوز اللفظیـــة المطبوعـــةســـتجابتا

ـــة التعلیمیـــة وتحـــسی ـــى حـــد ســـواءأنمخرجـــات أفـــضل للعملی ـــد أكـــد ، داء المعلمـــین والمتعلمـــین عل فق
ســـتخدام اعلـــى "المـــشاركون فـــي اللقـــاء الـــسنوي الثالـــث للجمعیـــة الـــسعودیة للعلـــوم التربویـــة والنفـــسیة

التربیـــة وزارة(".ائل والتقنیـــات التعلیمیـــة فـــي رفـــع مـــستوى كفـــاءة تـــدریس القـــرآن الكـــریم للناشـــئةالوســـ
ـــــیم ـــــد مـــــن الدراســـــات التجریبیـــــة كدراســـــة ملكـــــاوي)٢١٨هــــــ، ص١٤١٣والتعل كمـــــا أوصـــــت العدی

بـضرورة القیـام بدراسـات فـي مجـال تعلـیم أحكـام تـالوة القـرآن ) ـهـ١٤١٧(ودراسة دویـدي) هـ١٤١٠(
ســتخدام األســالیب الحدیثــة مــع االســتفادة مــن وســائل وتقنیــات التعلــیم للعمــل علــى اوتجویــده بالكــریم

فـــي وقتنـــا الحاضـــر ًزیـــادة فاعلیـــة العملیـــة التعلیمیـــة ولعـــل مـــن أكثـــر هـــذه الوســـائل التعلیمیـــة نجاحـــا
التـــي وظفـــت فـــي المجـــال التربـــوي قنـــيالحاســـوب ببرامجـــه التعلیمیـــة الـــذي یعـــد  ثمـــره مـــن ثمـــار الت

للطالــب مــن بیئــة الــتعلم التقلیــدي ،كمــا أثبتــت الدراســات ًزاحفــأكثــربیئــةیهیــئ والتعلیمــي فالحاســوب 
ســـتخدام الحاســـوب وبرامجـــه فـــي العملیـــة التعلیمیـــة تفوقـــه علـــى االتـــي أجریـــت لمعرفـــة مـــدى فاعلیـــة 

الطریقـــة التقلیدیـــة فـــي رفـــع تحـــصیل الطـــالب بـــشكل عـــام ورفـــع كفـــاءة الطـــالب مـــن ذوي التحـــصیل 
العـسیريودراسـة،)م٢٠٠١(ودراسـة رضـوان ) م٢٠٠١(وسـف یكدراسـة اللمنخفض بشكل خـاص،ا
ةأرادت الباحثــلــذلك،)م٢٠٠٩(والفتیــاتةالبــشایرودراســة،)م٢٠٠٨(المرشــودودراســة،)م٢٠٠٥(

الوسائط المتعـددة الحاسـوبیة فـي تـدریس مـنهج التجویـد خاصـة في هذه الدراسة أن تتعرف على أثر
لعلــم یتعلــق بأشــرف الكتــب القــرآن الكــریم الــذي تلقــاه نبینــا محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم عــن أن هــذا ا

األجیــال مــن بعــده جــیال بعــد جیــل فقــاموا بخدمــة هــذا العلــم هثــم تلقتــ-وجــلعــز–جبریــل عــن ربــه 
بمعلـم التجویـد أن یعمـل علـى توضـیح هـذا العلـم لتالمیـذه حتـى یغـرس ٕالتحقیق والتألیف وانـه لجـدیر

المعلـم الكـفء الـذي یـستطیع إذا تـوفرُنفوسهم  محبة بالتالي یقبلوا على تعلمه وذلـك لـن یـتم إالفي 
ًأن یقــوم بتوصــیل المعلومــات إلــى تالمیــذه متفهمــا حــاجتهم وخــصائص نمــوهم مــستخدما كــل وســیلة   ً

الدقیقـة هباتلتبسیط المادة العلمیة التي یسعى إلى تقدیمها فالتعلیم المعاصر والمستقبلي علم له متطل
نــــسحاب وعــــدم المواصــــلة المقننـــة ولــــن یــــستطیع المعلــــم التقلیـــدي البــــسیط القیــــام بمهامــــه إن آثـــر اال

ســتخدام الوســائط المتعــددة الحاســوبیة  االتكنولوجیــا والشــك أن والمتابعــة لكــل مــا یــستجد فــي عــصر
دیو وتكمــن یــوالفوالــنصمــن أهــم تلــك الوســائل وتعــد ظــاهرة تقنیــة جدیــدة تجمــع بــین الــصوت والرســم
.القدرة األساسیة في الوسائط المتعددة الحاسوبیة في إعداد برنامج جید لها
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تـم مـاویتضح من العرض السابق أن لتقنیة الحاسـوب دورا إیجـابي فـي العملیـة التعلیمیـة إذا
.التوظیف األمثل لها حیث أصبحت هذه التقنیة ضرورة من ضروارت المدرسة الحدیثة

 
منـــذ ســـنوات والحواســـیب تغـــزو العـــالم ،وتـــدخل معظـــم مجـــاالت الحیـــاة بمـــا فـــي ذلـــك المجـــال 
ـــیم  ـــى التعل ـــدور الحواســـیب الكبیـــر عل ـــویین ل التربـــوي والتعلیمي،وأصـــبح مـــن المـــستحیل تجاهـــل الترب

ة تـدعوا فـإن التربیـة اإلسـالمیًوانطالقا من مبدأ استمراریة العلم والتعلیم الذي أشار إلیه القرآن الكریم 
ومافیـه ًإلى اإلفادة من جدید العلم وتطوراته بما یخـدم أهـدافها ویتماشـى مـع توجهتها،مواكبـة العـصر

ــــذا فــــإن مــــن واجــــب  ــــة ،ل ــــف المؤســــسات بمــــا فیهــــا المؤســــسة التعلیمی ــــشهده مختل ــــدم تقنــــي ت مــــن تق
حاسـوب فـي المتخصصین في مناهج التربیة اإلسالمیة أن یكونوا أول المتسابقین نحـو تفعیـل دور ال

في التربیة اإلسالمیة هو مدى قدرتهن على اسـتخدام التعلیم،وذلك ألن التحدي القادم لكل العامالت 
ًهــذه التقنیــة الحدیثــة كــي یــصل المــنهج والتلمیــذة للهــدف األسمى،خاصــة مــع ماتعانیــه مناهجنــا مــن 

د للتلقـــي دون كـــون بعـــض معلمـــات التربیـــة الزالـــت أســـیرة الطـــرق القدیمـــة القائمـــة علـــى مـــصدر واحـــ
األخــذ فــي االعتبــار مــاطرأ علــى الحیــاة مــن مــستجدات فكریــة وعلمیــة،ودون اعتبــار للفــروق الفردیــة 
وانفتاح المتعلمة على قضایا لم تكن في الحـسبان،مما أدى إلـى فقـدان الحـافز الـذاتي لدراسـة التربیـة 

ـــسائد ـــى االعتقـــاد ال ـــة اإلســـالماإلسالمیة،باإلضـــافة إل ـــدى معلمـــات التربی یة بأنـــه الیمكـــن اســـتخدام ل
ٕالحاســــوب إآل فــــي المــــواد العلمیــــة فقط،وبنــــاءعلى ماســــبق فــــي ضــــوء ممیــــزات الحاســــوب وامكاناتــــه 
باإلضــافة الــى عــدم برمجیــات وســائط متعــددة متوافقــه مــع مقــرر التجوید،وكــذلك عــدم وجــود دراســات 

د،وفي ظــل ضــعف وبحــوث محلیــة تهــتم بــصمیم برمجیــات تعلیمیــة ودراســة فاعلیتهــا فــي مقررالتجویــ
التلمیـــذات تطبیـــق أحكـــام التجویـــد أثنـــاء الـــتالوة كمـــا أشـــارت إلـــى ذلـــك نتـــائج العدیـــد مـــن الدراســـات 

،ودراســــــة )ه١٤١٧(،ودراســــــة الــــــشدوخي)هـــــــ١٤٠٩(،ودراســــــة نجــــــادات)هـــــــ١٤٠٩(كدراســـــة المفــــــدي
،باإلضـــافه إلـــى ضـــعف أداء بعـــض معلمـــات التجویـــد فـــي تطبیـــق أحكامـــه كمـــا )هــــ١٤٢٠(الـــشمراني

،فقـــد شــعرت الباحثـــة بالحاجــة إلـــى )هـــ١٤٠٩(ودراســة المفـــدي) هــــ١٤١٨(ذلــك دراســـة الغریــرأكــدت 
ًتــصمیم برمجیــة وســائط متعــددة لوحــدة المــیم الــساكنة فــي مقــرر التجویــد محاولــة منهــا إلدخــال تقنیــة 
جدیدة في مجال تعلیم أحكام التجوید من ناحیة ،وتقدیم أدلة علمیة على إمكانیـة األسـتفادة منهـا فـي 
هذا المیدان كعامل مساعد لمعلمة التجوید كوسیط تعلیمي یـساعد فـي التغلـب علـى المـشكالت التـي 
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ًتنطــوي علیهــا عملیــة تعلــم أحكــام التجویــد وأیــضاإبرازأهمیة هــذا الــنمط مــن البرمجیــات التــي توظــف 
.حاستي السمع والبصر في عملیة التعلم من ناحیة أخرى

:دراسة یمكن حصرها في السؤال الرئیس التاليوفي ضوء الطرح السابق فإن مشكلة ال
فاعلیة اسـتخدام الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة فـي تـدریس أحكـام المـیم الـساكنة فـي مقـرر التجویـد ما

ولإلجابة في إجادة تـالوة القـرآن الكـریم لـدى تلمیـذات الـصف الخـامس االبتـدائي بالعاصـمة المقدسـة؟
:تالیة عن هذا السؤال یلزم إختیار الفروض ال
:

:یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
ســتخدام الوســائط المتعــددة الحاســوبیة فــي تــدریس أحكــام المــیم الــساكنة فــي مقــررافاعلیــة مــا

المقدسة؟ةالتجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم لدى تلمیذات الصف الخامس اإلبتدائي بالعاصم
 
بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةال -١

التـــي درســـت أحكـــام المـــیم (والتجریبیـــة)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطة
البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

.االختبار القبليأثر بعد ضبط مستوى التذكر عند 
بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةال -٢

التـــي درســـت أحكـــام المـــیم (والتجریبیـــة)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطة
البعــدي التطبیــقفــي التجویــد فــي مقــرر)الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

.االختبار القبليأثر بعد ضبط عند مستوى الفهم 
بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةال -٣

التــي درســت أحكــام المــیم (و التجریبیــة)التــي درســت بالطریقــة التقلیدیــة(المجمــوعتین الــضابطة
البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )ائط المتعــددة الحاســوبیةالــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســ

.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) حكم اإلخفاء الشفوي(عند مستوى التطبیق 
بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةال -٤

التـــي درســـت أحكـــام المـــیم (ةوالتجریبیـــ)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطة
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البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) حكم اإلدغام الصغیر(عند مستوى التطبیق 

بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةال -٥
التـــي درســـت أحكـــام المـــیم (والتجریبیـــة)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(عتین الـــضابطةالمجمـــو

البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) حكم اإلظهار الشفوي(عند مستوى التطبیق 

بــــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥حــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــةتوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إال -٦
التـــي درســـت أحكـــام المـــیم (والتجریبیـــة)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطة

البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) م الثالثةالدرجة الكلیة لألحكا(عند مستوى التطبیق 

بـــــین متوســــــطي درجــــــات٠.٠٥توجـــــد فــــــروق ذات داللـــــة إحــــــصائیة عنــــــد مـــــستوى الداللــــــةال -٧
التــي درســت أحكــام المــیم (والتجریبیــة)التــي درســت بالطریقــة التقلیدیــة(المجمــوعتین الــضابطة

البعـدي التطبیـقفـي لتجویـد فـي مقـرر ا)الساكنة باسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة
.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) تطبیق–فهم –تذكر ( عند جمیع المستویات المعرفیة 

:
ـــــة إتهـــــدف الدراســـــة  ـــــى فاعلی ـــــى التعـــــرف عل ـــــي ال ســـــتخدام الوســـــائط المتعـــــددة الحاســـــوبیة ف

رآن الكـریم لـدى تلمیـذات الـصف قـلفـي مقـرر التجویـد فـي إجـادة تـالوة اةتدریس أحكـام المـیم الـساكن
:یليالخامس اإلبتدائي بالعاصمة المقدسة من خالل ما

التعرف على فاعلیة استخدام الوسائط المتعـددة الحاسـوبیة فـي تـدریس أحكـام المـیم الـساكنة فـي -١
مقــرر التجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم لــدى تلمیــذات الــصف الخــامس االبتــدائي عنــد كــل 

).تطبیق –فهم -تذكر( ن المستویات مستوى م
التعرف علـى فاعلیـة اسـتخدام الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة فـي تـدریس أحكـام المـیم الـساكنة فـي - ٢

مقرر التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم لدى تلمیذات الصف الخامس االبتـدائي عنـد الـسابقة 
).تطبیق –فهم –تذكر ( ككل 
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:
 

التقنیــــات الحدیثــــة انــــسجام هــــذه الدراســــة مــــع توجهــــات التربیــــة والتعلــــیم الرامیــــة إلــــى إدخــــال .١
.واستخدامها في عملیة التعلیم والتعلم في المدارس

تقدیم نموذج لبرمجیات وسائط متعددة حاسوبیة في مقرر التجوید للـصف الخـامس اإلبتـدائي .٢
یمكن أن یستفید منه المسؤلون عن تطویر مـنهج التجویـد عنـد قیـامهم  بتطـویر هـذا ) بنات (

.المنهج في المرحلة اإلبتدائیة لیتناسب مع أسالیب التعلم الذاتي
نتــائج هــذه الدراســة قــد تقــدم الــدعم لمــشروع إنتــاج البرمجیــات التعلیمیــة التــي تقــوم بــه اإلدارة .٣

.یة والتعلیمالعامة لتقنیات التعلیم بوزارة الترب
 

تحـــاول هـــذه الدراســـة تغییـــر اإلنطبـــاع الـــسائد لـــدى بعـــض معلمـــات ومـــشرفات التربیـــة .١
.اإلسالمیة الذي مفاده بأنه الیمكن استخدام الحاسوب غال في المواد العلمیة فقط

یـة اإلسـالمیة علـى إمكانیـة اإلسـتفادة وعملیة لمعلمـات ومـشرفات التربتقدیم أدلة علمیة .٢
من الحاسوب كعامل مساعد لمعلمة التجوید وكوسیط تعلیمـي یـساعد فـي التغلـب علـى 
المـشكالت التــي تنطــوي علیهــا عملیــة تعلــم أحكــام التجویــد إلــى جانــب إبــراز أهمیــة هــذا 

.النوع من البرمجیات التي توظف حاستي السمع والبصر في عملیة التعلم
في زیادة مقدرة المعلمة على التكامل بین طرق التدریس بإستخدام الحاسوب المساهمة.٣

.والطرق االخرى للتعلیم لتكوین بیئة تعلم فعاله
التأكیــد علــى النظــرة الحدیثــة لوظیفــة المعلمــة الرئیــسیة التــي تتمثــل فــي تهیئــة المواقــف .٤

دها تحـت إشـراف ًالتي تعین المتعلمه على تعلیم نفسها ذاتیا معتمـدة فـي ذلـك علـى جهـ
.المعلمة وتوجیهها

 
المـــساهمة فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة ضـــعف التلمیـــذات فـــي تعلـــم أحكـــام التجویـــد وتـــدني .١

.مهارتهن األدائیة



٩

تطــویر تــدریس التجویــد فــي المرحلــة اإلبتدائیــة بمــا یتماشــى مــع اإلتجاهــات المعاصــرة .٢
.التعلیمیة وكونها المحور األساس لهاالتي تنادي بأهمیة المتعلمة في العملیة

ــذاتي بإســتخدام .٣ ــتعلم ال الكــشف عــن قــدرة تلمیــذات الــصف الخــامس اإلبتــدائي علــى ال
.برمجیات الوسائط المتعددة الحاسوبیة

.مساعدة التلمیذات حتى تتعلم بجهد ووقت أقل وبفاعلیة أكثر.٤
 
منـــاهج وطـــرق تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة ســـد جـــزء مـــن الـــنقص الحاصـــل فـــي مجـــال.١

والمتمثلــة فــي افتقارهــا إلــى دراســات تجریبیــة تتنــاول أثــر اســتخدام الحاســوب كأســلوب 
.من أسالیب التعلم الذاتي ودوره في تحقیق أهداف التربیة اإلسالمیة

تسعى هذه الدراسة إلى توجیه اهتمام الباحثین في مجال التربیة اإلسـالمیة إلـى نتـائج .٢
الحدیثــة فــي تــدریس مقــررات التربیــة اإلســالمیة ا البحــث لتعمــیم اســتخدام التقنیــات هــذ

.وتدعیم ذلك بأدله علمیة وعملیة
:

:هناك مجموعة من الحدود التي إلتزمت بها الباحثة في دراستها وهي كالتالي
:

ـــى موضـــوعات أحكـــام المـــیم الـــساتقتـــصرا فـــي مقـــرر التجویـــد فـــي الـــصف ةكنالدراســـة عل
الــصادر مــن وزارة التربیــة والتعلــیم بالمملكــة العربیــة الــسعودیة طبعــة عــام)بنــات(الخــامس االبتــدائي

. وكذلك منهج القرآن الكریم للصف الخامس اإلبتدائي، )هـ١٤٣١-١٤٣٠(
 

بتـــدائي  بالعاصـــمة الدراســـة علـــى عینـــة قـــصدیة مـــن تلمیـــذات الـــصف الخـــامس االتقتـــصرا
األخــرى بیــة بینمــا تمثــلیالمقدســة قــسمت إلــى مجمــوعتین متكــافئتین تمثــل إحــداهما المجموعــة التجر

.تلمیذة٣٠وتتكون كل مجوعة من المجموعة الضابطة
 

.)هـ١٤٣٢–١٤٣١(التجربة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لعام تبقُط
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:

:،ء واالسـم منـه الجـودة يوالجیـد ضـد الـردَمـصدر للفعـل جـود–
.)١٣٥:ص،٣ج ابن منظور،(-بضم الجیم وفتحها

: علـم "بأنه )م١٩٩٩(یعرفه كل من الرومي والزعبالوي
تفارقهــالتــي النیــة مــن حیــث إعطــاء الحــروف حقهــا مــن الــصفات الالزمــة اآیبحــث فــي الكلمــات القر

).٤٩ص("ومستحقها من األحكام الناشئة
المحتــوى الــذي یتــضمنه الكتــاب (نــهأتعــرف الباحثــة مقــرر التجویــد ب:ًتعریــف التجویــد إجرائیــا

ـــذي  ـــأال ـــیم طبعـــة عـــامهقرت ـــة و التعل ـــذات الـــصف الخـــامس )١٤٣١-١٤٣٠(وزارة التربی ـــى تلمی عل
متعلقـــــة بأحكـــــام المـــــیم الـــــساكنة حتـــــى تـــــتمكن بتـــــدائي ویتـــــضمن بعـــــض المعـــــارف والمعلومـــــات الاإل

.التلمیذات من تالوة القرآن الكریم تالوة مجودة بعیدة عن األخطاء
 :أن مـــصطلح الوســـائط "إلـــى) م٢٠١١(یـــشیر نـــصر

وهـو معنـى دخیـل لـیس لـه أصـل فـي اللغـة العربیـة -العدیـد مـن األوسـاط–المتعددة في اللغة یعني 
ي تعني أن التطبیقات التي تعتمد على إمكانیات الوسائط المتعددة تعمل عرض المعلومـات التـي وه

تشتمل علیها من خالل أكثر من وسط  من أوساط  العرض ،فعلى سبیل المثال یعتبر عـرض عـدد 
ًمـــن اللقطـــات المـــصحوبة بتـــسجیل صـــوتي لـــشرح كـــل لقطـــة مـــن هـــذه اللقطـــات نوعـــا مـــن الوســـائط 

یعتمد في األساس على استخدام أكثر من نوع من وسائط العرض وذلـك أثنـاء عـرض المتعددة ألنه
.)١٨٤-١٨٣:ص(وهما الوسط المرئي والوسط الصوتيالمعلومات 

ةتعلیمیـةومـظنهـا منأب) "م٢٠٠٦(عرفها خمـیس
والمتحركـــة ةوالمـــصورةالمرســـوموةتـــشمل المكتوبـــتتكـــون مـــن ثالثـــة وســـائل علـــى األقـــل قـــدةكاملـــ

هــداف أًجابیــا لتحقیــق یومتفاعلــة مــع بعــضها الــبعض فــي نــضام واحــد یتفاعــل مــع المــتعلم إةمتكاملــ
بـرامج الحاسـوب التـي تتكامـل "بأنهـا ) م٢٠٠١عزمـي، (وقد اتفـق معـه ).١٩:ص ("مشتركهةتعلیمی

الثابتـة والمتحركـة، والرسـوم النص، والصوت، والموسیقى، والـصور: فیها عدة وسائط لالتصال مثل
).١٧:ص"(بشكل تفاعلي) الطالب(ا المستخدم الثابتة والمتحركة والتي یتعامل معه
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فـي هـذه الدراسـة ةتعـرف الباحثـة الوسـائط المتعـدد
النـــصوص ســـتخدامامجموعـــة مـــن المواقـــف واألنـــشطة الحاســـوبیة الهادفـــة التـــي تقـــوم علـــى :بأنهـــا

ــــصور ــــة والــــصوت وال ــــالمكتوب ــــم ةالثابت ــــى تعل ــــذات عل ــــدیو لمــــساعدة التلمی والمتحركــــة ولقطــــات الفی
ًنظریـــافـــي مقـــرر التجویـــد بطریقـــة تفاعلیـــة وفـــق قـــدراتهم الذاتیـــةةحكـــام المـــیم الـــساكنأموضـــوعات 

.ًوعملیا
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الفصل الثاني
الخلفیة النظریة للدراسة

.ريــــــــــاإلطار النظ- 
.الدراسات السابقة-
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:اإلطار النظريً:أوال–١
 

القـرآن :ترى الباحثة تعلقها ببحثها وهي كالتـاليیتضمن اإلطار النظري مناقشة ثالثة مباحث 
وعنایــة وخــصائص القــرآن الكــریم وآداب تــالوة القــرآن الكــریم،الكــریم مــن حیــث فــضل القــرآن الكــریم،

یجب مراعاته عند تـدریس القـرآن الكـریم، وفـضل وماهللا علیه وسلم بتعلیم القرآن الكریمالنبي صلى ا
ــم القــرآن الكــریم وتعلیمــه، أمــا المبحــث الثــاني فیتنــاول لمحــة مختــصرة عــن تــاریخ نــشأة التجویــد : تعل

وخــصائص علــم التجویــد، وأهــداف تــدریس وأقــسام علــم التجویــد،والقــراءات ،تعریــف تجویــد وحكمــه،
الساكنة أمـا المبحـث الثالـث فیتنـاول أحكام المیمشروط تعلم التجوید،بتدائیة،جوید في المرحلة اإلالت

أهمیـة الوســائط وعناصـر الوسـائط المتعـددة،مفهـوم الوســائط المتعـددة،: الوسـائط المتعـددة مـن حیـث
ب التــي دعــت واألســباأهــداف الوســائط المتعــددة فــي التعلــیم خــصائص الوســائط المتعــددة،المتعــددة،

وخطــوات ودور المعلــم فــي إطــار نظــام الوســائط المتعــددة،ســتخدام الوســائط المتعــددة فــي التعلــیم،ال
.ستخدام الوسائط المتعددةاوسلبیات إنتاج المادة التعلیمیة في الوسائط المتعددة،

 
صـلى اهللا علیـه –على رسـوله محمـد كالم اهللا المنزل "بأنه في المعجم الوسیطعرف القرآن

وهو الكتاب المبـین الـذي المنقول إلینا متواترا،، المتحدي بأقصر سورة منه،هالمتعبد بتالوت-وسلم 
ال یأتیـــه الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه وال مـــن خلفـــه وهـــو المعجـــزة الخالـــدة المـــستمرة علـــى تعاقـــب األزمـــان 

مــصطفى "(یــشابهه حــدیث دانیــه كــالم وحدیثــه الیوالــدهور إلــى أن یــرث اهللا األرض ومــن علیهــا ال
)٧٢٢ص٢ج.ت . د،وآخرون

كـالم اهللا "القـرآن الكـریم بأنـه "بقولـه)هــ١٤١٤(القطـان هأما التعریف الشرعي للقرآن فقـد عرفـ
).١٧:ص" (المنزل على محمد صلى اهللا علیه وسلم المتعبد بتالوته

حولـــه میـــز فیهـــا العلمـــاء المكـــي ةوبـــسبب عظمـــة القـــرآن الكـــریم فقـــد ظهـــرت دراســـات كثیـــر
نـزل منـه وأسـباب مـاخـرآنزل بالسفر والحضر واللیـل والنهـار والـصیف والـشتاء وأول ووالمدني وما
....نزولــه عــن حكمــه وتــأخرتكــرر نزولــه ومــاومــاةنــزل علــى لــسان بعــض الــصحابالنــزول ومــا

إلمــــام النــــووي رحمــــه اهللا قال ا،ٕوغیـــر ذلــــك مــــن العلــــوم التــــي یعجــــز المـــرء عــــن حــــصرها واحــــصائها
یحتــاج إلیــه مــن أخبــار األولــین لقــد جمــع اهللا تبــارك وتعــالى فــي هــذا القــرآن جمیــع مــا) "ـهــ١٤١٣(



١٤

ةداب وضــروب األحكــام والحجــج القطعیــات الظــاهرات فــي الداللــخــرین والمــواعظ واألمثــال واآلآلاو
.ها حالال وحراماأحسن كتب اهللا نظاما وأفصحها كالما وأبین) ١٤ص( "على وجدانیته،
 

ًأمر اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا علیه وسلم بـتالوة القـرآن وترتیلـه تـرتیال ومعلـوم أن األمـر 
7 :لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم أمـر ألمتـه ونـذكر مـن اآلیـات علـى سـبیل المثـال ال الحـصر

 M 8F  E  D  C  B  A       @  ?  >  =  <  ;G J  I  H  M  L   K

P  O  NQV      U  T  S  RW  _  ^  ]   \  [  Z  Y  XL)7 و، )لمـــــــــــــــــــــــــــــالن
 M 8  4    3  2L)و،)٤: المزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل M 8 7  Â  Á   À           ¿  ¾  ½  ¼

  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã
ÑÒ   Ö           Õ  Ô     ÓL)فاطر(

اهللا المعجز الخالـد، نـزل بـه الـروح األمـین علـى قلـب رسـولنا الـصادق إن القرآن الكریم كتاب 
ولمـا كـان القـرآن "لیكـون مـن المنـذرین بلـسان عربـي مبـین  –صـلى اهللا علیـه وسـلم –الوعد المبـین 

أفـضل نبـي أرسـل وأمتـه مـن –صلى اهللا علیه وسـلم –العظیم أعظم كتاب أنزل، كان المنزل علیه 
ةوقــراؤه أفــضل هــذه الملــةأشــرف هــذه األمــهوكــان حملتــأخرجــت للنــاس،العــرب والعجــم أفــضل أمــة

):م٢٠٠٩(ما ذكره جان من الكتب والرساالت السابقة ومن فضل القرآن على الناس وعلى غیره
األخـرى بأنـه كـالم اهللا تعـالى لفظـا ومعنـى ولـذا فإنـه ةتمیز القرآن على غیره مـن الكتـب الـسماوی-١

.هضل اهللا تعالى على سائر مخلوقاتمفضل على سائر الكالم كف
یدانیــه فــضل وأجــر ومثوبــة الةوفــضل الــتالوهالقــرآن الكــریم كتــاب تعبــد یتعبــد المــسلمین بتالوتــ-٢

.ختصت به وحدها
باإلعجــاز اللغــوي والبیــاني والتــشریعي والقصــصي فــي إخبــاره عــن الماضــي تمیــز القــرآن الكــریم -٣

.بینهماوالمستقبل وما
.وبه نصره وهداهاةجتماع األماهو العاصم من الفتن وعلیه إن القرآن الكریم -٤
ةإن اهللا تعالى تكفل بحفظ القـرآن الكـریم دون غیـره مـن الكتـب الـسماوی،M 8 7  i  h  g

   n  m   l  k      jL)الحجر(
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7 8خلو القـرآن الكـریم مـن األخطـاء والمتناقـضات والعیـوب، ألنـه كـالم اهللا الـذيM  d  c
  ek   j    i  h  g  flq  p  o  n     m)١٠ص()فصلت( 

 
تحصى وهناك عدد من الفضائل التي تخص أهل القرآن تعد والإن ألهل القرآن خصائص ال

:منهانذكر
إن أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته.
من فضل أهل القرآن أن القرآن یشفع لهم.
ها لتصل إلى والدي حافظ القرآن المتمسك به لیبسهما تاجا إن بركة كتاب تتعدى في خیر

.ضوءه أحسن من ضوء الشمس
یعلم بعد یتطرق لذهنه الوهن والضعف أو یرد إلى أرذل العمر لكي الإن صاحب القرآن ال

)١١صم،٢٠٠٩جان،(علم شیئا
 

بـا شـعیب ى كـل مـسلم وفـي هـذا الـشأن یقـولإن قراءة القرآن الكریم قـراءة مجـودة فـرض عـین علـ
إن قراءة القـرآن قـراءة مجـودة صـحیحة سـلیمة خالیـه مـن األخطـاء فـرض عـین علـى كـل ) هـ١٤٢٤(

ألن ا األمر في حق سـورة الفاتحـة أوجـبوهذیحاسب علیها،والالقارئیأثم حتى المسلم ومسلمه،
حــة قــراءة مجــودة أحــد هــذه األركــان ومــن هنــا بتمــام أركانهــا، وقــراءة ســورة الفاتتــصح إالالــصالة ال

یتعین على كـل مـسلم ومـسلمه الحـرص الـشدید عنـد قـراءة والتأكـد مـن ضـبط حروفهـا وأن یخـرج كـل 
.)٨١:ص (ٕحرف من أحرف الفاتحة من مخرجه الصحیح واعطائه حقه ومستحقه 

 
د األصـل اللغـوي لكلمـة الـتالوة معنـى فیـی"وقـال)م٢٠٠٧(الجـالد للتالوة أصل في اللغة نبه إلیـه

قرأتـه، وتـال یتلـو تـالوة :وتلوتـهًتبعته وتتالت األمـور تلـى بعـضها بعـضا،:هاالتباع ومنه قولهم تلوت
ومــشتقاتها فــي القــرآن الكــریم فــي ثالثــة وســتین موضــعا وتطلــق " الــتالوة"وقــد وردت كلمــة یعنــي قــرأ

یا مع مراعاة سالمة النطق بالحروف والكلمات، وقد جـزم التالوة على طریقة أداء القرآن الكریم لفظ
.)٢٢١: ص( "خاصة بالقرآن الكریم" التالوة"أكثر العلماء بأن كلمة 

 



١٦

 
وتعـد ،فیهـاجاءت آیات الكتاب العزیـز وأحادیـث الرسـول الكـریم ،تحـث علـى الـتالوة وترغـب 

¼  ½  ¾  ¿           M  Â  Á   À 7 8 علیهــــــا بــــــالثواب الجزیــــــل، واألجــــــر العظــــــیم
  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã

ÑÒ   Ö           Õ  Ô     ÓL)فاطر(

:إلــى أن القـرآن مــدح طائفــة مـن أهــل الكتــاب بــأنهم) م٢٠٠٠(أشــار إلــى ذلـك القرضــاويوقـد

 M 8 7  «  ª       ©  ¨  §  ¦  ¥L)١١٣: آل عمران(

وا ممـــدوحین مـــأجورین بـــتالوة آیـــات الكتـــب التـــي أنزلهـــا اهللا قبـــل القـــرآن ،فمـــا بـــالكم فـــإذا كـــان
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا : بتالوة أعظـم كتـب اهللا ،وهـو القـرآن؟ وعـن عائـشة رضـي اهللا عنهـا قالـت

الــذي یقـرأ القـرآن، وهــو مـاهر بــه، مـع الـسفرة، الكــرام البـررة، والـذي یقــرأ القـرآن ،یتعتــع: "علیـه وسـلم
ٕمتفــق علیــه، وانمــا كــان لــه أجــران، ألنــه یــؤجر علــى القــراءة ذاتهــا، "فیــه وهــو علیــه شــاق، لــه أجــران

. ویؤجر على ما یعانیه من الشدة والتتعتع والمشقة
إقـرؤ القـرآن، فإنـه یـأتي یـوم : " سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم یقـول:وعن أبي أمامه قال 

".ًالقیامة شفیعا ألصحابه
ًمــن قــرأ حرفــا مــن كتــاب اهللا، فلــه : "قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم: مــسعود قــالوعــن أبــن

".الم حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، ومیم حرف: حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول
وللقــرآن تــأثیر عجیــب فــي قلــب اإلنــسان، شــهد بــه كــل مــن ســمعه مــن مــسلم وكــافر، وهــو مــا جعــل 

ًة یحــاولون التــشویش علیــه عنــد تالوتــه، خوفــا علــى نــسائهم، وصــبیانهم مــن المــشركین مــن أهــل مكــ
{  ~     ¡  ¢  £  ¤       M 8 7 :سماعه، فقد یتأثرون به، ویؤمنون برسالة مـن بعثـه اهللا بـه

  ©  ¨   §    ¦  ¥L)فصلت(

المغیـرة وقد كان بعض المشركین یستمعون للقرآن خلسة، بعضهم من وراء بعض، وسـمع الولیـد بـن 
M 8 7  R  Q  P  O   N  M  L  K:مــــن النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلم آیــــة

W  V   U  T  SX\   [  Z  YL)أعــــــــد : فقــــــــال لــــــــه)النحــــــــل
ٕفقــال واهللا أن لــه لحــالوة وان علیــه لطــالوة، وان أعــاله لمثمــر، ومــا یقــول هــذا بــشر.. علــي، فأعــاد  ٕ .

.)١٥٨-١٥٥: ص(
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للــتعلم والتعلــیم عامــة آداب فــإن تعلــم القــرآن الكــریم وتعلیمــه أولــى بــذلك بــل یخــتص إذا كــان

أن المعلـم عامـه ومعلـم القـرآن خاصـة ") م١٩٩٩(یحـيإلیهـا  أشـاروقـد بآداب ینبغـي األخـذ بهـا
قدوة لتالمیذه، وهو أصل وتلمیذه فرع، وال یستقیم الظل والعود أعوج، لقد كان النبـي صـلى اهللا علیـه 

M 8 7  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á ًوسلم األسوة الحسنة للنـاس جمیعـا
Î  Í   Ò          Ñ  Ð  ÏL)األحزاب(

.لذلك یجب على كل معلم أن یسلك أحسن السلوك، ال یرى تالمیذه من نفسه ما ینفرهم منه
M 8 7  k ویزكـون أنفـسهم بمــا لـیس فــیهموقـد نـدد اهللا عــز وجـل بالـذین یقولــون مـا ال یفعلــون

 }  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  p  o     n  m  lL)الــــــــــــــــــــــــــــصف(

وتتنــوع الــصفات والخــصائص المطلــوب توافرهــا فــي معلمــة التجویــد فــي جوانــب منهــا مــاهو جــسمي 
لـــك مـــن ومنهـــا مـــاهوعقلي ومنهـــا مـــایتعلق بالجانـــب الوجـــداني وصـــفات وخـــصائص مهنیـــة وغیـــر ذ

الصفات والخصائص التي یتوقف علیها نجاح العملیـة التربویـة وتحقـق الـصفات فـي معلمـة التجویـد 
ًهو أمر غایة األهمیة البد من توافرها فیها حتى تكـون عونـا لهـا بعـد اهللا عـز وجـل فـي أداء مهمتهـا    

:ومنها


تـصل بـذات معلمـة التجویـد وعقیـدتها اإلسـالمیة وخلقهـا یقصد بهذا الجانب من الصفات مـا أ
وطبیعتهــا البــشریة وهیئتهــا التــي فطرهــا اهللا علیهــا ،وتــرى الباحثــة تقــسیم الــصفات الشخــصیة 

:لمعلمة التجوید إلى قسمین هما
.الصفات والخصائص اإلیمانیة) أ (  
.الصفات والخصائص الجسمیة) ب ( 

:ب الصفات الشخصیة لمعلمة التجویدوفیما یلي عرض لكل جانب من جوان
:الصفات والخصائص اإلیمانیة) أ ( 

ًوهــي التــي تمثــل قیمــا ثابتــة لــدى معلمــة التجویــد وتظهــر فــي ســلوكها وتــصرفاتها وفــي أقوالهــا 
.وأفعالها وجانب العقیدة واألخالق 
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:بقوله أنه البد من ) هـ١٤٢٩(ومن هذه الصفات اإلیمانیة ما ذكره الغامدي 
ً،واقعـا عملیـا قـوال باللـسان واعتقـاد حقیق أركان اإلسالم وأركان اإلیمان وركن اإلحـسانت" -١ ً ً

ًبالجنــــان،وعمال بــــالجوارح واألركــــان،مع اإلیمــــان الراســــخ بالعقیــــدة اإلســــالمیة ألن العقیــــدة 
الــصحیحة توجــه أفكــار المعلمــة وتــصرفاتها،وهذا یــنعكس علــى ســلوكیاتها وأدائهــا وتجعلهــا 

تها فـي تلــك العقیــدة مـن جهــة،وتعمل علـى غرســها فــي نفـوس التلمیــذات مــن تقـوم بمــسئولیا
.جهة أخرى

وربـط الـدین اإلسـالمي بطبیعـة العلـم الرغبة في الدعوة إلـى اهللا وفهمهـا الفهـم الـصحیح،-٢
.وفروعه،وهذا یدفع المعلمة لنشر العقیدة من خالل عملها بمهنة التدریس 

أن یكــون تعلــیم :فالمقــصود بـاإلخالص هنــاالمین،اإلخــالص فــي العلــم والتعلــیم هللا رب العــ-٣
ًالمعلمة وتعلیمها وتربیتها وتدریسها لخدمة الـدین قاصـدة بـذلك وجـه اهللا رب العـالمین قبـل 

.كل شيء آخر
وتضیف الباحثـة أنـه یجـب علـى معلمـة التجویـد أن تخلـص فـي عملهـا ابتغـاء وجـه اهللا وحـده 

ٕكتــاب اهللا ســبحانه وتعــالى ،واعــداد أجیــال مــسلمة التبغــي غیــره الســیما وأن هــذا العلــم یــرتبط ب
.صالحة نافعة لدینها وأمتها،فعلیها أن تغرس حقیقة اإلخالص في نفوس تلمیذاتها

MÊ     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Á : یقـول الحـق تبـارك وتعـالىالقدوة الحـسنة،-٤
Î  Í  Ì  Ë  Ð  ÏL)رهان واضح على ففي هذه اآلیة دلیل قاطع وب،)٢١: األحزاب

أن اهللا ســـبحانه وتعـــالى بعـــث رســـوله محمـــد صـــل اهللا علیـــه وســـلم لیكـــون للمـــسلمین علـــى 
القـــدوة الـــصالحة ولیكـــون للبـــشریة فـــي كـــل زمـــان ومكـــان الهـــادي البـــشیر امتـــداد تـــاریخهم 

ًوالـــسراج المنیر،ولیحقـــق المـــنهج التربـــوي اإلســـالمي تحقیقـــا واقعیـــا والقـــدوة الحـــسنة صـــفة  ً
ًصــفات معلمــة التجویــد لكونهــا أولــى بهــا مــن غیرهــا فقــد تلقــت أمــرا عظیمــا ضــروریة مــن  ً

ـــــدونها  ًوخطیرا،یـــــدعوها ألن تكـــــون قـــــدوة حـــــسنة لتلمیـــــذاتها ألن التلمیـــــذات یحاكونهـــــا ویقل
.َویقتدون بها ولها دور بناء في بناء شخصیاتهن وتكوینها

معلمـــة التجویـــد صـــفة مـــن الـــصفات التـــي یجـــب أن تتحلـــى بهـــانـــاة،الـــصبر والحلـــم واأل-٥
الـصبر والحلــم وألنـاة ألن ذلــك مـن عوامــل النجـاح عنــد أدائهـا رســالتها فـي التربیــة والتعلــیم 
ًفمهنة التدریس تتطلب صبرا وحلما ورحابة صدر وتحمل المشاق والمتاعب للوصـول إلـى  ً

.تحقیق المطالب التربویة المستهدفة
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ة فـي معاملـة التلمیـذات مـن أهـم الـصفات فالصدق واألمانـة والموضـوعیالصدق واألمانة،-٦
الواجب توفرها في معلمة التجوید فالصدق منجاة للعبد في الـدنیا واآلخرة،وتحـري الـصدق فـي 
ًالقــول والعمــل مطلــب شــرعیا فــي جمیــع األحــوال ومعلمــة التجویــد البــد أن تتحلــى بهــذه الــصفة 

ء خاطئـــة أو ناقـــصة أو بحكـــم تخصـــصها لـــذا فإنـــه یجـــب علـــى معلمـــة التجویـــد أال تعلـــم أشـــیا
ًتدعي علما لیس في حیازتها وكـذلك أمانـة المعلمـة تقتـضي أن تـستثمر كـل وقـت للعطـاء فـال 

.تضیع ساعات الدروس
إن التواضـــع ولـــین الجانـــب صـــفة حمیـــدة تـــدل علـــى حـــسن خلـــق مـــن التواضـــع واللـــین، -٧

ٕالـصالحین،وان یتحلى بها ومن صفات األنبیاء والرسول علـیهم الـسالم،ومن صـفات عبـاد اهللا
كــان اإلنــسان المــسلم یحتــاج إلــى التواضــع للنجـــاح فــي عالقتــه مــع اهللا ثــم مــع المجتمع،فـــإن 
حاجـــة المعلمـــة إلـــى التواضـــع أشـــد وأقـــوى،ألن عملهـــا العلمـــي والتعلیمـــي والتـــوجیهي یقتـــضي 

بالتلمیــذات والقــرب مــنهن حتــى ال یجــدن حــرج فــي ســؤالها ومناقــشتها والبــوح لهــا بمــا االتــصال
.فوسهن،ألن النفوس التستریح لمتكبر أو متحیز أو مغتر بعملهن

أن تراعــي هـذه الــصفة وتتمثلهـا فــي كـل شــأنها ألن وتـضیف الباحثـة أنــه علـى معلمــة التجویـد
ًالتواضع ولین الجانب لیس قصرا على المعلمة وحدها بل یتعداها إلى التلمیذات وتـؤثر فـیهن 

.ین المعلمة وتلمیذاتهاًإیجابیا وهو سبب في إزالة الحواجز ب
العدالـــة فـــي ذاتهـــا صـــفة مطلوبـــة مـــن أقـــرب القربـــات إلـــى             العـــدل والمـــساوة واإلحـــسان،-٨

M   N  M  L  K:اهللا تعـــــالى فقــــــد قرنهــــــا ســـــبحانه وتعــــــالى باإلحــــــسان فـــــي قولــــــه تعــــــالى
W  V   U  T  S  R  Q  P  OX  Z  Y

   [L:تـــي یجـــب علـــى معلمـــة التجویـــد أن تـــدركها مـــن أكـــد الـــصفات الوهـــي،٩٠
ًوتطبقها في تعامالتها فتعدل وتساوي بین تلمیذاتها وتحسن إلیهن امتثاال ألمـر اهللا عـز وجـل 
وأهمیـــة هـــذه الـــصفة ترتكـــز علـــى أن تتعامـــل مـــع عـــدة أنـــواع مـــن التلمیـــذات وهـــي مـــضطره 

بــد أن تكــون لــدیها إلصــدار أحكــام علــیهن فــي مواقــف كثیــرة بــسبب طبیعــة عملها،وبالتــالي ال
.میزان عادل لجمیع األمور حتى التظلم أحد

االســتقامة مــن كمــال الــدین وحــسن اإلسالم،وصــاحبها موثــوق ومحبــوب االســتقامة والتقــوى،-٩
غرس اهللا محبتـــه فـــي نفـــوس عنـــد النـــاس فمـــن اســـتقام علـــى شـــرع اهللا وامتثـــل أمـــره فـــي كـــل حـــال،

ون ذلك فیمن یتولى تعلیم أبنائهمیشترطالناس،وألهمیة صفة االستقامة كان األوائل 
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ًوحیـــث أن معلمـــة التجویــــد هـــي القـــدوة الحیــــة لتلمیـــذاتها،كان لزامـــا علیهــــا أن تتجلـــى باالســــتقامة 
.وحسن الدین ألن استقامتها لها األثر البالغ على تلمیذاتها

ا ألنهــا وتؤكــد الباحثــة أنــه علــى معلمــة التجویــد أن تتــصف باالســتقامة والتقــوى،في كــل تــصرفاته
ًتعطیهــا الهیبــة المحببــة فــي نفــوس التلمیــذات ولــتعلم دائمــا أنهــا مــسئولة عــن كــل مــا یــصدر منهــا 

.أكثرمن غیرها
علــى معلمــة التجویــد أن تكــون رحیمــة رفیــق بتلمیــذاتها،حتىً تفــتح لهــا الرحمــة والتــسامح،-١٠

الـتعلم بـشغف ویقـبلن قلوبهن وعقولهن ألن ذلـك یقـرب القلـوب ویـدفع التلمیـذات إلـى اإلقبـال علـى
.النصح واإلرشاد والعلم ألنهن في أفضل وقت للتعلم والتلقي واالستجابة

:الصفات والخصائص الجسمیة) ب (  
وهـي مــن الــصفات المهمـة للمعلمــة بــصفة عامـة ومعلمــة التجویــد بــصفة ُحــسن المظهــر،.١

لتـدریس،فعلیها جانب اخاصة حیث إن المعلمة في جانب من أهم جوانب الدعوة وأقواها وهو
أن تتمثــل ألمــر اهللا فــي هــذا الجانــب وال یخفــى علــى كــل إنــسان أن الــنفس ترتــاح أكثــر لكــل 
منظر جمیل،ولكل ذي رائحة زكیة،فكیف إذا كـان ذلـك الجمـال وتلـك النظافـة والرائحـة الطیبـة 
تظهـــر مـــن المعلمـــة الشـــك أن ذلـــك سیـــساعدها علـــى أداء وظیفتهـــا علـــى أكمـــل وجـــه،ویجعل 

ًعمقا وصدقاعلى التلمیذات أكثرتأثیرها  ً.
ــــدة،.٢ ینبغــــي أن تتمتــــع المعلمــــة بالــــصحة الجیــــدة،وأن تكــــون ســــلیمة البنیــــة الــــصحة الجی

والحواس خالیة مـن العاهـات والعیـوب واألمـراض المزمنـة أو الخطیـرة التـي تـؤثر علـى حالتهـا 
یس مهنــة الــصحیة العامــة ومراعــاة ذلــك یــساعد المعلمــة علــى تحمــل مــشاق عملهــا ألن التــدر

ًشاقة تتطلب جهدا فكریا وجسمیا ً ً.
،یجـــب علـــى معلمـــة التجویـــد أن تخلـــو مـــن عیـــوب الفـــصاحة والطالقـــة وســـالمة النطـــق.٣

النطــق وأن تكــون حــسنة المنطــق والحــدیث، ذات فــصاحة وطالقــة فــي الكــالم وأن تبتعــد عــن 
ث إن معلمـة التشدق والتكلف في حدیثها،قادرة على االستشهاد بالقول الواضح في مقامـه،وحی

التجویــد تتعامــل مــع القــرآن الكــریم فــي أغلــب أحوالهــا فإنــه البــد أن تكــون فــصیحة اللغة،دقیقــة 
.المعاني

إن نــشاط المعلمــة وحیویتهــا صــفة تلزمهــا عنــد أدائهــا لمهــام التــدریس، النــشاط والحیویــة،.٤
ًوذلك أنها تجعل من الموقف التدریسي موقفا محببا في نفوس التلمیذات یـدفعهن ل لتـشوق إلیـه ً

والعـصبیة وال والحماسة فیه ویقصد بذلك أن تكون حركات المعلمة طبیعیة،بعیدة عن الجمـود
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ًتدفع التلمیذات للملـل والـسآمة،وعلیها أن تكـون أكثـر تفاؤال،ومرحـا حتـى تـستطیع أن تـؤثر فـي  ً
.  تلمیذاتها وتدفعهن لمزید من النشاط والحیویة والرغبة في التعلم والمیل إلیه

 
:هناك الكثیر من الصفات والخصائص العلمیة والعقلیة لمعلمة التجوید ومنها مایلي

،هذه الصفة تتطلب من المعلمة أن تكون ملمة بكـل الكفاءة العلمیة والمعرفة التخصصیة
لــك ممــا ینمــي كفاءتهــا مــا هــو جدیــد فــي مجــال تخصــصها،وتكون مطلعــة وباحثــة تجــاه ذ

.وتجعلها واثقة من نفسها وقائمة بواجبها على أكمل وجهالعلمیة نحو تخصصها
،مـــــن الـــــضروري للمعلمـــــة التـــــزود بالثقافـــــة العامـــــة إلـــــى جانـــــب ثقافتهـــــا الثقافـــــة العامـــــة

التخصـــــصیة فالمعلمـــــة المثقفـــــة تتكیـــــف مـــــع منجـــــزات العـــــصر،وتوظفها لـــــصالح العملیـــــة 
ـــة و ـــة مـــن المعلمـــة فـــي عـــصرنا الحاضـــر امتالكهـــا التعلیمیـــة والتربوی مـــن الثقافـــة المطلوب

للمهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول علـى أیـة معلومـة تحتـاج إلیهـا فـي أقـل وقـت 
.وأیسر جهد 

،ینبغـــي علـــى المعلمـــة أن تتمتـــع بقـــدر مناســـب مـــن الـــذكاء الـــذي الـــذكاء وســـرعة البدیهـــة
واقــف الــصعبة واكتــساب المعلمــة هــذه الــصفة یمكنهــا مــن التــصرف بــسرعة ولباقــة فــي الم

ثقــة التلمیــذات فیها،وفیمــا تقدمــه لهــن وبالتــالي د یزیــدلیــل علــى براعتهــا وثقتهــا بنفــسها،مما 
.تكون قادرة على السیطرة على الموقف التعلیمي 

،كلمـا كانـت المعلمـة متقبلـة لتوجیـه غیرهـا زاد ذلـك علـى إتقـان عملهـا تقبل النقد والتوجیـه
ًها الظهور بالمظهر الحسن الذي ال یدع لغیرها مجاال لنقدها،وهذا یزید من قـدرها ومحاولت

.في نفوس تلمیذاتها ویعلي مكانتها وشأنها عندهن
،وهــي مــن الــصفات المرغوبــة فــي المعلمــة فكلمــا القــدرة علــى فهــم الــذات وفهــم اآلخــرین

،ونظرتهــا اإلیجابیــة كانــت قــادرة فهــم ذاتهــا وفهــم اآلخــرین أدى ذلــك إلــى رضــاها عــن ذاتها
إلــى االســتقرار النفــسي،وتدفعها للعمــل علــى مــساعدة التلمیــذات والتعــاون معهن،واكتــشاف 

.  أخطائها والعمل على تصحیحها وتطویر نفسها بشكل دائم ومستمر
 

ومـن الـصفات ) المهني(التربوي التدریسي یختص هذا الجانب من الصفات بما یتعلق بالجانب 
:المهنیة التي یلزم توافرها في معلمة التجوید ما یلي
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،علـــى المعلمـــة أن تستـــشعر أهمیـــة هـــذه المهنـــة االتجـــاه االیجـــابي نحـــو مهنـــة التـــدریس
والــصدق ،وعظــیم شــأنها ممــا یوجــب علیهــا أداء حــق االنتمــاء إلیهــا بــاإلخالص فــي العمــل

ت عطاء مـستمر تـسعى جاهـدة مـن خاللـه إلـى نـشر العلـم والخیـر مع النفس،وأن تكون ذا
.بین الناس والحث علیه

،تستوجب مهنـة التـدریس ممـن یقـوم بأدائهـا أن تكـون متمكنـة التمكن من مهارات التدریس
.من مهارات التدریس التي تمكنها من بلوغ أهدافها وتحقیقها

،طلوبـة مـن المعلمـة ألن لهـا األثـر هـذه الـصفة ماإللمام بأسـس ومبـادئ الـتعلم ونظریاتـه
،وتـــساعد علـــى تحقیـــق النتـــائج المرجـــوة مـــن عملیـــة اإلیجـــابي علـــى أدائهـــا لعملیـــة التدریس

.التعلم
،لعـل مـن المفیـد أن تـدرك المعلمـة هـذه التعرف على خصائص التلمیـذات وفهـم طبـائعهن

واختیـار األنـشطة الخصائص ألنها تنیر لها الطریق أثناء قیامهـا بـالتخطیط لتنفیـذ المـنهج 
والبــرامج التــي تناســب خــصائص النمــو فـــي المرحلــة التــي تمــر بهــا التلمیــذات وتـــساعدها 

.ةعلى تبني طرق التدریس المناسب
 

المعلمة تعتبر أحد أهم أفراد المجتمع الذي نعیش فیه ویشمل ذلـك المجتمـع المدرسـي والغیـر 
ًالمعلمة عند التلمیذات داخـل المدرسـة وخارجهـا كـان لزامـا علیهـا أن تـصون مدرسي ولمكانة 

:هذه المكانة ومن أهم الصفات االجتماعیة لمعلمة التجوید مایلي 
،ًویقصد بـذلك أن تكـون المعلمـة مـشاركة فعالـة فـي مجتمعهـا ومحـیط المشاركة المجتمعیة

باتهن وتحتـرم مـن تتعامـل معهـن، َبیئتها،وأال تكون منعزلة عن مجتمعها فتـشارك فـي مناسـ
وتقـــدم لهـــن العـــون والمساعدة،وتـــساعد فـــي حـــل المـــشكالت،فتقدم النـــصیحة،وتنكر الخطـــأ 

.وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
وفیهــا یتأكــد واجــب المعلمــة فــي عالقتهــا وتعاملهــا ،التفــاعالت االجتماعیــة مــع التلمیــذات

وخارجــه فــي العدیــد مــن الجوانب،منهــا وتفاعلهــا االجتمــاعي مــع التلمیــذات داخــل الــصف 
إقامة عالقات ودیة مع التلمیذات قائمـة علـى التفاهم،وتقـدیم النـصح للتلمیذات،والمـساهمة 
ًفي حل المشكالت وتشجیع التلمیذات على المشاركة داخل الصف وأن تكـون أكثـر مرحـا 

. ًوتفاعال مع تلمیذاتها
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،الـصفات األساسـیة للمعلمـة تتعامـل بهـا فـي تعد الخبرة االجتماعیة منالخبرة االجتماعیة
ًشــؤون حیاتهــا وخاصــة أثنــاء قیامهــا بمهــام التــدریس،ومن الــضروري علــى المعلمــة تنمیــة 
خبرتها االجتماعیة بأن تتعـرف علـى مجتمعهـا وتقالیـده وعلـى الثقافـات المختلفـة الموجـودة 

.فیه 
،أن تكــون المعلمــة أكثــر والمقــصود بهــذه الــصفة االجتماعیــةالعالقــة مــع أعــضاء المهنــة

ٕتفـــاعال وایجابیـــة مـــع زمیالتهـــا المعلمـــات األخریـــات وتتعـــاون معهـــن فـــي كـــل مـــا یوصـــل  ً
).٦٢-٣٠:هـ،ص١٤٢٩الغامدي،"(عملیتي التعلیم والتعلم بوجه عامإلنجاح

 
خلـص فـي تأن التجویـد ةن علـى معلمـسالمیة وظیفة وعبادة، ولـذلك كـاإن عملیة تدریس التربیة اإل

والتجویـــدلتحقیـــق أقـــصى الغایـــات فمـــن المعلـــوم أن تـــدریس القـــرآن الكـــریماأكثـــر مـــن غیرهـــاعملهـــ
وقـراءات فلـیس مـن عتبـار أن لـه قواعـد تجویدیـة،اسالمیة بیختلف عن تدریس باقي مواد التربیة اإل

.ومهاراتهالتالوة،بأهداف اةوملم،ةمتمكنةكن المعلمتلم السهل تدریسه ما
لتدریس القرآن الكریم ًامن اإلشارات والتوجیهات أساسًا عددمجموعة من التربویینذكرولذلك فقد

:یليویمكن إجمالها بما
قــوم توأن ،ابأهــدافهةكــون ملمــتوذلــك بــأن لتــدریس الــتالوة،انفــسهةعــد المعلمــتیجــب أن -١

.ومعانيیات من أفكار،اآلهتحتویومعرفة ما،هالدرس قبل تدریسبتحضیر
.بالرهبةوشعورأثناء التالوة من خشوع وطمأنینة،میذاتهاقدوة لتلةكون المعلمتیجب أن -٢
.میذاتریس والتي لها صلة بحیاة التلیجب مراعاة تالوة اآلیات المفهومة عند التد-٣
بـالقراءة اهـلتالوتمیـذاتت أكثـر مـن مـرة مـع متابعـة التلتالوة اآلیـاةكرر المعلمتیجب أن -٤

.الصامتة
.ستماع واإلصغاءعلى مجالس االمیذاتتدریب التل-٥
لـى إیـؤدي نزلـت بـسببها الـسور بمـايواألحـداث التـ،میـذات بط اآلیات المتلـوة بحیـاة التلر-٦

.میذاتإثارة مشاعر التل
.ریةالجهالتالوةبعملیةمیذاتیجب مشاركة أكبر عدد من التل-٧
)٣٤-٣٣:صه ، ١٤٢٥هند،(من مجیدي التالوةستعانة ببعض األشرطة المسجلة اال-٨
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ةالمعلمـالتي یجب أن یراعیها كل من یقرأ القرآن الكریم وهي في حـق اآلدابمن هناك عدد
:أوجب ومن ذلك

M 8 7  s  r  q  p   o  n  m ستعیذ بــــاهللا مــــن الــــشیطان الــــرجیمتــــأن "-١
  u  tL)النحل(

)٤:المزمل(M 8 74    3  2L إتقان القراءة وأحكام التجویدهراعي في تالوتتأن -٢

.تفكر في معانیهاتتدبر اآلیات التي یقرؤها، وتأن -٣
سـتغفار ابتفیه من أوامر في أثناء القراءة ، فإذا مـرنفذ ماتتأمل القرآن ، بمعنى أن تأن-٤

.من النارتستعاذاالجنة، أو بذكر النار ، أو بذكر الجنة سأل اهللاتاستغفر
أقـدر توالجهر بها كانةمن القراءةالمتعلمتیتغنى بالقرآن وكلما أكثرتهُأن یحسن صوت-٥

.اهعلى تحسین صوت
ـــــظ مـــــاتأن -٦ ـــــى حف ـــــحـــــرص عل ـــــرآن الكـــــریم وأن ت ـــــرآن مخافـــــة تستطیعه مـــــن الق تعاهـــــد الق

.)٢٣٦-٢٣٥صم،٢٠٠٧الجالد ، ("نسیانه
لهــا تطبیــقالوتغفــل فـي حــصص القــرآن فــال تــذكیر بــاآلدابمــاًلباحثــة أن هــذه النقطــة غالبــااتـرى و

.رحم ربيماإال
):م ١٩٩٩(یحيویضیف علیها 

وذلــك بتطهیـــر ســائر األعـــضاء بالمــاء مـــن ) الظــاهرة والباطنـــة(الحــسیة والمعنویـــة : الطهــارة"-٧
ـــب مـــن البغـــضاء وا ـــة والحـــدث األصـــغر، وطهـــارة القل لحقـــد والحـــسد ومـــن شـــوائب الـــنفس الجناب

وأمراضها، والتحلي بكل حسن من الخصال واألفعال، واالبتعـاد عمـا حـرم اهللا ورسـوله صـلى اهللا 
.علیه وسلم

سود جلـسة حتـى تـهللا تعالى، تسبةمحاكون في تواضعهبأن ت: ةتكبر على العلم أو المعلمأال ت-٨
صـلى زیـد بـن ثابـت علـى جنـازة، : ى الـشعبي قـالالقـرآن مـا ینبغـي لهـا مـن إجـالل وهیبـة وسـكینة،رو

خـل عنـك یـا بـن عـم رسـول اهللا : فقربت إلیه بغلته لیركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابهـا، فقـال زیـد
ذا هكـ: زیـد علـى یـد ابـن عبـاس یقبلهـا وقـالفـانحيهكـذا أمرنـا أن نفعـل بعلمائنـا، : ،فقال ابن عباس

.أمرنا أن نوقر أهل بیت نبینا
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ا وطهــارة ســریرتهاعمــل علــى نقــاوة نفــسهفت: ا بــتعلم القــرآنباطنهــتحلیــهالتلمیــذةأن تقــصد-٩
كـان خلقـه : (بالنبي صـلى اهللا علیـه وسـلم الـذي قالـت عنـه عائـشة رضـي اهللا عنهـامقتدیة
).القرآن

وحــسن الخلــق وطیــب الحــدیث مــع المعلمــة ،وأن : التحلــي بــاألدب فــي مجلــس القــرآن-١٠
خــرج ا علــى صــوت المعلمــة، وأال ترفــع صــوتهلوقــار، وأال تا بالــسكنیة واتــسم فــي جلــستهت

ًمـــــا ال تعنتـــــا وال تفـــــاخرا، وأن تتعلاسألها، وأن تـــــبغیـــــر إذنهـــــ ً بـــــاألدب والحـــــب اتـــــألف قلبهـــــً
.الخالص

إلـــى أقـــوم  طریـــق بدراســـة القـــرآن اویـــسره: لـــتعلم القـــرآناشكر اهللا الـــذي هـــداهأن تـــ-١١
).١٨٤-١٨٢: ص("من علومه علمآن كتاب، وال أرفعوعلومه، فلیس أشرف من القر

 
M 8 7 أمر اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا علیـه وسـلم بتبلیـغ مـا أنـزل علیـه مـن الـوحي

Q  P   O  N  M  L  K  JL)أن التبلیـغ لفـظ یـشمل ) "م١٩٩٩(یحـيوقد ذكـر ) ٦٧: المائدة
لموعظة الحسنة، ولقد كان الرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم اإلعالن بالدعوة والتعلیم بالقدرة والحكمة وا

ًیقوم من فوره بإعالم الصحابة بما ُأحى به اهللا إلیه، متكلفا في ذلك غایة جهـده تنفیـذا وطاعـة ألمـر  ً ً
ـــــــــــه ، ¡  �M~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p 7 8 رب

  ¦   ¥  ¤  £  ¢عنــدهم مــن القــرآن والعلــم للنــاس، فــإن اهللا وأمــا الــذین یبینــون ما)البقــرة
§  ¨  ©  M 8 7  ª ، عـــز وجـــل یفـــتح لهـــم أبـــواب التوبـــة، ویفـــیض علـــیهم مـــن رحمتـــه

¯    ®  ¬  «°  ´  ³  ²  ±L)فــالقرآن وســائر مــا نعلــم  إنمــا هــو وحــي ) ةالبقــر
مـا نعلمـه قلیـل من اهللا عز وجل وفیض من رحمته، فهو الذي علم اإلنسان، وهداه إلى البیان، وكل

ًإذا قــیس بعلمــه عــز وجــل، وقــد تفــضل اهللا علــى بعــض خلقــه بــأن جعلهــم رســال لیعلمــوا النــاس فــال 
!  "  #  $  %  &  M 7 8 ینبغــــي لمــــن تفــــضل اهللا علیــــه بــــالعلم أن یكتمــــه عــــن خلقــــه

  +  *       )  (  'L")وقــد نبــه كــل مــن الرومــي والــزعبالوي،)١٧٦:ص()آل عمــران
أن هــذه األفــضلیة لیــست كمــا یتبــادر إلــى أذهــان بعــض النــاس أنهــا مقتــصرة علــى "إلــى ) هـــ١٤١٧(

حروفه دون حـدوده بـل تعلـم القـرآن عـام یـشمل تعلـم لفظـه وحفظـه وتجویـده تعلم لفظه دون معناه أو
ـــه وحرامـــه ـــه وتفـــسیره ومدارســـته ومعرفـــة أحكامـــه حالل ـــه مـــن أفـــضل ٕواعراب أمـــا تعلیمـــه فـــال شـــك أن
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ولهــذا قــال ابــن ًربــات لــذلك ینبغــي أن نعلــم أن األفــضلیة لمــن تعلــم القــرآن وعلمــه معــااألعمــال والق
والشــك أن الجــامع بــین تعلــم القــرآن وتعلیمــه مكمــل لنفــسه ولغیــره جــامع بــین :اهللا تعــالىهرحمــحجــر

).١٣:ص ("ر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضلالنفع القاص
 

والتعریف ،والحكمة وأهداف تدریسه اني التجوید من حیث النشأة ،یتناول المبحث الث
.ًوخصائصه،وشروط تعلمه ،وما یجب مراعاة عند تدریسه ،وأخیرا الحدیث عن أحكام المیم الساكنة

 
م ســلفي یجــد أنــه قــدیالتجویــدنــشأة علــملتــاریخ إن المتتبــع(إلــى ) هـــ١٤٢٧(حــشروف أشــار

هتمام علماء المسلمین به فقد ألفـوا فیـه الكتـب اورفعة شأنه وقد دل على ذلك هوهذا یدل على مكانت
هـو ) ١٧-١٥هـ،ص١٤١٠(القیمة الكثیرة ولعل أول من جمع هذا العلم في كتاب كما یشیر القاري 

بـن بكـرري أبـوفـي القـرن الرابـع الهجـشـتهراوقـد )هــ٢٢٤(أبو عبید القاسم بن سـالم المتـوفى سـنة
الحــافظ أبــو عمــرو بــن عثمــان شــتهراوفــي القــرن الخــامس ) هـــ٣٢٤(مجاهــد البغــدادي المتــوفى ســنة 
ــداني المتــوفى ســنة وكتــابي المكتفــى فــي مؤلــف التیــسیر فــي القــراءات الــسبع،) هـــ٤٤٤(بــن ســعید ال

ذ القیــسي یــُبــي تلماإلمــام مكــي بــن أشــتهراًوالتحدیــد فــي اإلتقــان والتجویــد، وأیــضا الوقــف واإلبتــداء،
وفــي ًالــذي ألــف كتبــا كثیــرة فــي علــوم التجویــد ومنهــا الرعایــة فــي التجویــد،) هـــ٤٣٧(المتــوفى ســنة 

شــتهر شــیخ هــذا العلــم أبــو القاســم بــن فهیــرة بــن خلــف بــن أحمــد الرعینــي االقــرن الــسادس الهجــري 
حـاملین ر وقـرن،ثـم تـوالى التـألیف بعـد ذلـك فـي كـل عـص) هـ٥٩٠(الشاطي األندلسي المتوفى سنة

ًوألــف كتبــا ،رالــذي تتلمــذ علــى یدیــه خلــق كثیــ)محمــد بــن الجــزري الــشافعي(لــواء القــرآن حتــى جــاء 
)المقدمـــة فیمـــا علـــى قارئـــه أن یعلمـــه(ونظـــم فـــي التجویـــد النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر،:كثیـــرة منهـــا

ًستمر التألیف في هذا العلم إما تعلیقا أو شرحا حتى وصل إلى مـااوهكذا  نجـده الیـوم فـي المكتبـات ً
ًنظـرا لحاجـة المـسلمین همن كتب قیمة متعلقة بالتجوید وقد قام بعض العلماء المحدثین على تبـسیط

.)٣١:ص()إلیه
ا العلـم ویوضـحه ویحببـه هـذنفي حاجة ماسة لمن یقرب لهـاتمیذالباحثة إلى أن التلؤكدوت
تعـرف علـى تابنفـسهةة میـسرة تجعـل التلمیـذبطرق حدیثـنلههمن خالل تقدیمه وتبسیطنإلى قلوبه

سوى التطبیـق والممارسـة ومـن هنـا كانـت رغبـة الباحثـة فـي أن تقـدم المـادة اعلیهأحكام التجوید وما
.العلمیة بطریقة تجذب التلمیذات وتحببهن في هذا العلم
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.الحصطریف التجوید في اللغة واالتع) م ٢٠٠٨(مصري ذكر

.هو التحسین:دفالتجوی: فأما تعریفه في اللغة"
ًإعطاء الحرف حقه ومستحقه مخرجـا وصـفة ومـداهو: صطالحأما تعریفه في اال ویقـصد هنـا بحـق "ًً

:أمـا مـستحق الحـرفستعالء،اؤه صفاته الالزمة مثل الهمس واالٕإخراجه من مخرجه واعط:الحرف
سـتحقاقه حركتـان واحق المـدفهو: ًأما مداتفخیم واإلدغام،إعطاؤه صفاته العارضة كاإلمالة والفهو

.)٨: ص"(أكثر من ذلك بشرطه
 

ذلك لـم أنه لم یكن حكم التجوید محل نـزاع بـین الـسلف لـ) م١٩٩٦(ذكر الرومي والزعبالوي 
إنــه واجــب : قــالختلفوا فیــه فمــنهم مــن اثــم بحثــه العلمــاء المتــأخرین فــ،یبحثــوا فــي حكمــه لعلمهــم بــه

شــتد الخــالف فــي العــصر الحــدیث بــین الفــریقین اوقــد ،إنــه مــستحب: ًینیــا ،ومــنهم مــن قــالوجــوب ع
خـتالف بینهمـا غیـر حقیقـي فكالهمـا علـى صـواب ویرجـع ظرنا في أصل القضیة لوجـدنا أن االولو ن

:ذلك إلى أن التجوید ینقسم إلى قسمین
.تجوید عملي:القسم األول
.جوید علميت:القسم الثاني

هو قراءة القرآن الكریم تالوة مجودة كمـا أنزلـت علـى الرسـول صـلى :فالمراد بالتجوید العملي
ًلتــزام هــذه القــراءة علــى كــل مــن یریــد أن یقــرأ شــیئا مــن امــن ینكــر وجــوب یوجــد اهللا علیــه وســلم وال

.القرآن الكریم وعلیه نحمل قول القائلین بالوجوب
مـــن یوجـــد معرفـــة قواعـــده وأحكامـــه العلمیـــة والفهـــو: )النظـــري(مـــي د بالتجویـــد العلأمـــا المـــرا

یوجب تعلمه علـى كـل فـرد بـل الـصواب أن تعلمـه بالنـسبة للعامـة مـستحب أمـا مـن یتـصدون للقـراءة 
ُواإلقــراء وتعلــیم النــاس القــراءة الــصحیحة فإنــه واجــب فــال بــد أن یكــون هنــاك مــن یعلــم هــذه األحكــام 

¿  M  Ã           Â  Á  À تعــالىقال ،ویب أخطــاءهم ومعرفــة الــصوابفــي تــصحتــى یرجــع إلیــه النــاس
     È  Ç  Æ  Å  ÄL) :ودراســة علــم التجویــد مــن التفقــه فــي الــدین فــإذا قــام )١٢٢

)٥١-٥٠: ص(.بتعلیمه جماعة من خاصة الناس سقط عن عامتهم
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قرآنیــة بقـصد إعطــاء الحــروف حقهـا أي إخــراج كــل حــرف علــم یبحــث فـي الكلمــات الالتجویـد

نـــشأ عــــن تلــــك الــــصفات مـــن مخرجــــه ومــــستحقها أي الــــصفات الالزمـــة والعارضــــة واألحكــــام التــــي ت
علم التجوید هو معرفة القواعد الضروریة للتالوة الصحیحة آلیـات القـرآن ةوالهدف الرئیس من دراس

تنحـــصر فـــي اإلحاطـــة بقواعـــده وضـــوابطه بـــل یـــد الالكـــریم ولهـــذا فـــإن الغایـــة مـــن دراســـة علـــم التجو
تتعدها إلى الجانب التطبیقـي ولـذلك فـإن علـم التجویـد یـدرس فـي االبتدائیـة فـي مـدارس التعلـیم العـام 
ًومــــدارس التحفــــیظ ویــــدرس أیــــضا فــــي كلیــــات المعلمــــین والمعلمــــات بقــــسم الدراســــات القرآنیــــة وفــــي 

بحـسب المرحلـة التعلیمیـة هـذا وقـد أشـار ریـسه تتمـایزالجامعات بقسم القراءات ولهذا فـإن أهـداف تد
ي المرحلـة االبتدائیـة وهـي كمـاإلى أهداف تـدریس التجویـد فـ) هـ١٤١٧(كل من الرومي والزعبالوي 

:یلي
.على ضبط مخارج الحروفمیذاتة التلتنمیة قدر"-١
والكـــسرة،،كالفتحـــة، والـــضمة(ى ضـــبط الحركـــات والـــسكنات علـــمیـــذاتتنمیـــة قـــدرة التل-٢

.أي ضبط البنیة اإلعرابیة للكلمات القرآنیة) السكونو
.ب أحكام التجوید في جانبه النظريستیعاامن میذاتتمكن التللتملكة التذكر تربیة -٣
.تنمیة القدرة على التفكیر المنظم-٤
.ستقراء والقیاسیة القدرة على االتنم-٥
التجویـد األساسـیةعلى المهارات الخاصة بكل حكم من أحكـاممیذاتریاضة ألسنة التل-٦

.قالبكاإلظهار واإلدغام واإلخفاء واإل
)٥٨-٥٧:ص("على التالوة الصحیحة لكتاب اهللا تعالى لمیذاتتدریب الت-٧

 
حــدد واضــعو مـــنهج مــواد العلــوم الـــشرعیة فــي التعلـــیم العــام بالمملكــة العربیـــة الــسعودیة أهـــم 

) هــ١٤٣١(المرحلـة االبتدائیـة وقـد ذكرهـا الـسدحانهداف المتوخاة مـن تـدریس التجویـد فـياأل
:في نقاط كما یلي

"أن تستشعر التلمیذة أهمیة تطبیق أحكام التجوید أثناء قراءة القرآن الكریم.
أن تحسن التلمیذة أداؤها أثناء التالوة،
أن تتلو التلمیذة القرآن الكریم تالوة مجودة.



٢٩

عرف التلمیذة أحكام التجوید المناسبة لهذه المرحلةأن ت.
أن تطبق التلمیذة أحكام التجوید التي درستها.
أن تتجنب التلمیذة الخطأ في تالوة القرآن الكریم"
).٢٦:ص(

 
وهــذه العلــوم األخــرىینفــرد علــم التجویــد بمجموعــة مــن الــسمات والخــصائص التــي تمیــزه عــن ســائر

فــــي نقــــاط مهمــــة )م٢٠١٠(حانالــــسدالخــــصائص تبــــرز المكانــــة العظیمــــة لهــــذا العلــــم وقــــد ذكرهــــا 
:كاألتي

ألن أحكـــام هـــذا العلـــم ترجـــع إلـــى الطریقـــة :إن أحكامـــه إلهیـــة المـــصدر وربانیـــة الغایـــة"-١
ًمــرتال مجــودا ى القــرآن الكــریمالتــي تلقــى بهــا نبینــا محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم فقــد تلقــ ً

رضـوان -ةوتلقـاه مـن الـصحابمنـهةوتلقاه الصحاب-بریل علیه السالمج–مین من األ
ًوهكذا حتى وصل إلینا مجودا عن طریق شیوخنا متواترا،التابعون–اهللا عنهم  ً.

الوسیلة الموصلة للنطق بآیـاتألنه یرتبط بتالوة آیات القرآن الكریم فهو:إنه متعبد به-٢
.حالقرآن الكریم على وجهها الصحی

طالعـــة وحفـــظ األحكـــام مـــن تكفـــي فیـــه المإن علـــم التجویـــد ال:إن طریـــق تعلمـــه التلقـــي-٣
ختـــصاصه بالجهـــاز لقیـــه عـــن طریـــق المـــشافهة والـــسماع الإذ البـــد مـــن ت،الكتـــب فقـــط

ن شـیوخ القـراءة تكفي إن لم تشفع بالتلقي مالصوتي وعلم األصوات فالقاعدة وحدها ال
.المتخصصین في ذلك

فــإن قواعــده وأحكامــه ،ي المــنهج والمـصدربمـا أن التجویــد ربــان:قواعــدهثبـات أحكامــه و-٤
فــي ســور وآیــات القــرآن ختالف مواضــع القــراءةاتتغیــر بتغیــر الزمــان أو بــتتبــدل والال

.الكریم
ـــم التجویـــد مـــن العلـــوم التـــي ال:إنـــه عملـــي الطـــابع-٥ یقتـــصر فیهـــا علـــى الجانـــب إن عل

طبیق واإلكثار مـن التمـرین حتـى یـستقیم اللـسان، العلمي فقط،بل البد من الممارسة والت
.ویعتاد النطق السلیم

جـــودة فـــتالوة كتـــاب اهللا عـــز وجـــل تـــالوة م:بـــهتمیـــل النفـــوس إلـــى ســـماع القـــرآن إالال-٦
.رقبال إلى سماع التالوة بفهم وتدبرتیاح واإلتستهوي النفوس وتبعث على اال
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جویــد هــو إتقــان قــراءة القــرآن الكــریم بمــا أن الهــدف مــن الت:یحقــق جمــال األداء القرآنــي-٧
یتحقــق نقــصان وذلــك البـالنطق بحروفــه مكتملــة األحكــام والــصفات مـن غیــر زیــادة وال

.بالتحسین الصوتي والتغني بالقرآن الكریمإال
یتفاوت المتعلمون في إدراك أحكام وقواعد هذا العلـم مـابین :مناسبته لطبیعة المتعلمین-٨

ـــسان ومـــن ال ـــیس مـــن یطاوصـــحیح الل ـــسانه فـــي إدراك هـــذه القواعـــد واألحكـــام فل عـــه ل
المفترض أن جمیع المتعلمـین یـؤدون هـذه األحكـام علـى الوجـه األكمـل بـل تتفـاوت فیـه 

.المدارك
یتضمن علم التجوید مجموعة مـن األحكـام والقواعـد التـي تنـدرج :شمول أحكامه ودقتها-٩

حروف وصفاتها التـي یتوصـل ومخارج ال،بتداءحت قضایا ومباحث كلیة كالوقف واالت
ـــ ـــوین والتفخـــیم ،ى معرفـــة األحكـــام الجزئیـــةبهـــا إل كأحكـــام المـــدود والنـــون الـــساكنة والتن

ة جــاءت دقیقــة ومحــددة والترقیــق والتكــرار واللــین والقلقلــة وغیرهــا وهــذه األحكــام الجزئیــ
.)٢٥-٢٤:ص("أن یؤدیها بها دون لبس أو خفاءئیمكن للقار
 

أشـارٕواجـادة أحكامـه وقـدحدد علماء التجوید خمسة شروط یتوقف علیها إتقان علـم التجویـد
:في النقاط التالیة)م٢٠١٠(إلیها السدحان 

ًمعرفة مخارج الحروف وتصحیح كل حـرف مـن مخرجـه المخـتص بـه تـصحیحا یمتـاز "-١
.به عن مقاربه

تخرجــه عــن ةروفــة توفیــالمعكــل حــرف صــفتهةالوقــوف علــى صــفات الحــروف وتوفیــ-٢
.ةمجانس

.للحروف بسبب التركیب من األحكامیتجددمعرفة ما-٣
.ًریاضة للسان بكثرة التكرار حتى یصیر ذلك طبعا وسلیقة-٤
.)٢٥:ص ( "األخذ من أفواه المشایخ-٥

:
أشــار إلیــه كــل ویــد إتبــاع مــاالتجمعلمــةتــدریس التجویــد فإنــه یجــب علــىأهــدافلكــي تتحقــق

):م١٩٩٦(من الرومي والزعبالوي
.عمل على تبسیط وتقریب المعلومات المتعلقة بموضوع الحكمتأن -١
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.هتم بالوسائل التعلیمیة التي تعینه على التبسیط والتقریب تأن -٢
أمكـن ،مـاذا أن لو كانت مـن جزئـي تبـارك وعم،وحباألمثلة من قصار السورختارتأن -٣

.لالمثافي حالة عدم توفرلجأ إلى غیرها إالتالذلك وأن
ـــة ویفـــضل تكـــرار المثـــال مـــع التركیـــزتأن -٤ ـــالتالوة الجماعیـــة لألمثل ـــى المهـــارة هـــتم ب عل

.في النطق بهاعلمةسهل متابعة المتوةتقنها التلمیذتَالمعنیة حتى
،نعلــیهشقتــمــن المهــارة، فــالهنعالقــدر الــذي یــستطمیــذات مــن التلعلمــةقبــل المتتأن -٥

ي المراحــل األولــى كتفــاء بــه خاصــة فــستوى ینبغــي االعلم أن وجــود المهــارة بــأي مــتولــ
.لتكوین المهارة

ًهتم بالتطبیق نظریا وعملیاتأن -٦ ً.
علم أن أشد معول یهدم ت، ولوة بالمهارات التي تأسست أصولهاهتم في دروس التالتأن-٧

لهـــا فـــي درس علمـــةال المإهمـــالمهـــارة التـــي تأســـست أصـــولها فـــي دروس التجویـــد هـــو 
.التالوة

متعلقـــة بكـــل منهـــا فـــإن إن أحكـــام التجویـــد إذا تقاربـــت فـــي اآلیـــة وتمـــایزت المهـــارات ال-٨
حـــسن أن یقلـــد ذلـــك وتأن علمـــةوعلـــى الم،ًتحقیقهـــا جمیعـــاایتعـــذر علیهـــة عـــادةالتلمیـــذ

لآلیـة منها أو من بعضها عنـد إعـادة الـتالوة تفإذا تمكن،ترك من أحكامنبهه إلى مات
ـــفـــال فـــي كثـــرة الـــتالوة ارغبهـــتوأن ،مـــرة أخـــرىطلـــب منـــه اإلعـــادةت، بـــأن اشق علیهـــت
حظـى برفقـة الـسفرة تبـالقرآن فةكـون مـاهرتلألشرطة التعلیمیة المـسجلة حتـى ستماعواال

.)٥٩-٥٨:ص ("الكرام البررة
ًتاسعا 

ـــساكنة ینبغـــي أ ـــساكنة  قبـــل الحـــدیث عـــن أحكـــام المـــیم ال ـــالمیم ال ـــى المقـــصود ب ن نتعـــرف عل
هـــــــي التـــــــي ســـــــكونها ثابـــــــت فـــــــي الوصـــــــل "):هــــــــ١٤٢٦(مرصـــــــفيفـــــــالمیم الـــــــساكنة كمـــــــا یقـــــــول ال

واإلظهـارواإلدغـام الـصغیر،،ثالثة أحكام تمثـل اإلخفـاء الـشفويللمیم الساكنة ) ١٩١:ص"(والوقف
:الشفوي وستتناول الباحثة كل حكم على حدة على النحو التالي
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-:اإلخفاء الشفوي :الحكم األول
فـإذا وقـع بعـد المـیم إلى أن لإلخفاء حـرف واحـد هـو حـرف البـاء)هـ١٤٢٦(المرصفي أشار
وسـمي إخفـاء إلخفـاء المـیم الـساكنة لـدى ًًویـسمى إخفـاء شـفویاعنده مـع الغنـةإخفاؤهاالساكنة جاز

)١٩٦-١٩٥ص(لخروج المیم والباء من الشفتین ًالباء وسمي شفویا
)١(جدول رقم:أمثلة على اإلخفاء الشفوي

ـةــاألمثلحرف اإلخفاء
)١٠١(آل عمران) یعتصم باهللا(قال تعالى اءالب

)١١(العادیـات ) إن ربهم بهم(قال تعالى

:یليماة القرآن أن توضح لتلمیذاتهاإلى أنه ینبغي لمعلموقد نبهت الباحثة
.اءأن المیم الساكنة تخفى  عند الب"-١
.أن الغنة باقیة عند إخفاء الباء-٢
علـى ًئیـا، بـل إضـعافها وذلـك بتقلیـل االعتمـاد أن معنى إخفاء المیم هو عدم إذابتها نها-٣

.مخرجها
-:اإلدغام الصغیر: الحكم الثاني
إذا جـاء بعـد المـیم الـساكنة حـرف مـیم تـدغم المـیم األولـى فـي "أنـه )هــ١٤١٢(أشار الولیدي 

ویسمى إدغام مثلـین صـغیر، ) ٣٣:ص("علیها الغنةًحا میما واحدة مشددة تظهرالمیم الثانیة لتصب
المـیم ًبأنه سمي إدغاما إلدغام سبب تسمیة بإدغام المثلین الصغیر")هـ١٤٢٦(المرصفي وقد ذكر

المــدغم فیــه مؤلفــان مــن حــرفین إتحــداوســمي بــالمثلین لكــون المــدغم و،الــساكنة فــي المــیم المتحركــة
ًأو إتحدا اسما ورسماًمخرجا وصفة ًلكـون األول مـن المثلـین سـاكنا والثـاني متحركـاوسمي صغیر،ً ً"

.)١٩٨:ص(
:أمثلة على اإلدغام الصغیر

)٢(جدول رقم
الــهمثحرف اإلدغام الصغیر

٢٤٩البقرة)ٍكم من فئة(قال تعالىالمیم
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لحكــم مــن حــول هــذا ااهتامیــذأن تنبــه تلالقــرآنةوتــضیف الباحثــة إلــى أنــه ینبغــي علــى معلمــ
:فیما یليحیث بیانه لهن

.أن المیم الساكنة تدغم إذا أتى بعدها حرف واحد هو حرف المیم-١
.إظهار الغنة حال النطق بالحرفینوجوب-٢
.أن هذا النوع من اإلدغام یسمى إدغام مثلین صغیر-٣

ـــأتي بعـــدها أحـــ: اإلظهـــار الـــشفوي:الحكـــم الثالـــث د الحـــروف تظهـــر المـــیم الـــساكنة عنـــدما ی
فـــإذا وقـــع حـــرف مـــن هـــذه ًویكـــون النطـــق بهـــا ظـــاهراحرفـــي المـــیم والبـــاء،الهجائیـــة الباقیـــة ماعـــدا

ًالحروف بعد المیم الساكنة سواء في كلمة أو كلمتین وجب إظهارها ویسمى إظهارا شفویا ً.
ًســمي إظهــارا إلظهــار "ســبب تــسمیة باإلظهــار الــشفوي بقولــه) هـــ١٤٢٦(المرصــفيوقــد ذكــر

ًوسمي شفویا لخروج المـیم ،الستة والعشرونم الساكنة عند مالقاتها بحرف من حروف اإلظهارالمی
.)٢٠٠-١٩٩:ص"(الساكنة المظهرة من الشفتین

:الشفويأمثلة على اإلظهار
):٣(جدول رقم

حروف اإلظهار 
الشفوي

مثاله في كلمتینمثاله في كلمة

٣الزمر)لیقربوناْنعبدهم إال ما(لىقال تعا٣٩النور)ْالضمآن(قال تعالىالهمزة

٢٤الزمر)ْماكنتم تكسبونذقوا (قال تعالى٦الفاتحة)ْأنعمت(قال تعالىالتاء

َخلقكم ثم(قال تعالى٣٨محمد)ْأمثالكم(قال تعالىالثاء ٧٠النحل)ْ

ْأم حسبتم(قال تعالى٢٧٦البقرة)ْیمحق(قال تعالىالحاء ٢١٤البقرة)ْ

٦الكافرون)ْلكم دینكم(قال تعالى١الفاتحة)ْالحمد(قال تعالىالدال

ُتأتیهم رسلهم(قال تعالى٢٤التوبة)ْبأمره(قال تعالىالراء ُ ُ ٢٢غافر)ْ

ًرمزا(قال تعالىالزاي ٦٣ص)ْأم زاغت(قال تعالى٤١آل عمران)ْ

٣٨غافر)ْأهدیكم سبیل(قال تعالى٩الحج )ْویمسك(قال تعالىالسین

) ْیخفـــــى علـــــى اهللا مـــــنهم شـــــيءال(قـــــال تعـــــالى٢االنسان)ْأمشاج(الىقال تعالشین
١٦غافر

٩٢طه)ْرأیتهم ضلوا(قال تعالى٦٥الحجر)ْوأمضوا(قال تعالىالضاد
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حروف اإلظهار 
الشفوي

مثاله في كلمتینمثاله في كلمة

٧٣الزمر)ْسالم علیكم طبتم(قال تعالى١٦سبأ)ْخمط(قال تعالىالطاء

٧غافر) ْوقهم عذاب(قال تعالى ٧٨النحل)ْالسمع(ل تعالىقاالعین

٢٢غافر)ْذلك بأنهم كانت(قال تعالى١٠٢یوسف)ْیمكرون(قال تعالىالكاف

٧٤غافر)ْربكم للذین تقواا(قال تعالى١٦الرعد)ْیملكونال(قال تعالىالالم

٧٤غافر)ْبل لم نكن (قال تعالى٢٤الحجر)ْعلمنا(قال تعالىالنون

٧٢الزمر)ْیومكم هذا(قال تعالى٤٤الروم)ْیمهدون(قال تعالىالهاء

٦المائدة)ْبوجوهكم وأیدیكم(قال تعالى٢٠التوبة)ْبأموالهم(قال تعالىالواو

ٌعمي(قال تعالى الیاء ١٣الرعد)ْوهم یجادلون(قال تعالى١٨البقرة)ْ

٨غافر)ْوأدخلهم جنات(قال تعالىالجیم

ًفي بطون أمهاتكم خلقا(قال تعالىالخاء ٦الزمر)ْ

٣٤الزمر)ْربهم ذلكعند(قال تعالىالذال

٢٣البقرة)ْإن كنتم صادقین(قال تعالىالصاد

ٌمن فوقهم ظلل(قال تعالىالظاء ١٦الزمر)ْ

٢٠الزمر)ْلهم غرف(قال تعالى الغین

٤غافر)ْفال یغررك تقلبهم في البالد(قال تعالىالفاء

القاف

 ال
وف

حر
ن ال

م م
لقس

ذا ا
ه

 إال
یقع

ف
ي 

تین
كلم

٥غافر)ْكذبت قبلهم قوم نوح(قال تعالى

والمالحظ من خالل األمثلة السابقة أن حروف اإلظهار الشفوي أتت على قسمین وقـد أشـار 
.)هـ١٤١٣نصر،(إلیها 

وهــذه الحــروف هــي قــسم یقــع بعــد المــیم الــساكنة فــي كلمتــین فقــط، وال یــأتي إال معهــا-أ
).القاف –الفاء –الغین –الظاء –الصاد –الذال –الخاء –الجیم (

قــسم یقــع بعــد المــیم الــساكنة فــي كلمــة ،أو كلمتــین وهــي بقیــة الحــروف وعــددها ثمانیــة   -ب
.)٥٧:ص"(ًعشر حرفا

الــتالوة مــا أثنــاء ة القــرآن الكــریم أن توضــح لتلمیــذاتهاإلــى أنــه یجــب علــى معلمــت الباحثــة وقــد نبهــ
:یلي
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.)المیم والباء( ماعداأن المیم الساكنة تظهر مع جمیع حروف الهجاء"-١
.یكون إظهار المیم الساكنة مع هذه الحروف من غیر غنه-٢
ًنتباه التالمیذ إلى وجوب إظهار المیم الـساكنة إظهـارا شـدیدا عنـد مالقاتهـا حرفـي لفت ا-٣ ً

ي هذین الحرفین ًنظرا إلتحاد مخرجها مع مخرج،والفاءالواو،
 

هاوعناصـر،الوسـائطاهیمهـامـن حیـث مفةالباحثـة فـي هـذا المبحـث الوسـائط المتعـددتناولت
ودور ،فـــي التعلـــیمهادامســـتخواألســـباب التـــي دعـــت ال،هاخصائـــصوفـــي التعلـــیم هاأهـــداف،تهـــا،أهمی
،التعلیمیــة فــي الوســائط المتعــددةت إنتــاج المــادةوخطــوا،فــي إطــار نظــام الوســائط المتعــددةةمــالمعل

.ستخدام الوسائط المتعددةاالصعوبات التي تواجهو
هتمـــام بتعلـــیم الوســـائط المتعـــددة أصـــبح مـــن الـــضروریات اال"إلـــى )م٢٠٠٩(موســـىوقـــد نبـــه

ًرا تتمتــع بـه مــن إثـارة وتنــوع للمعلومـات التــي كانـت فــي الماضـي حكــالملحـة فــي عـصرنا الحــالي لمـا
ستخدامها من وجهـة نظـر التربـویین یـدعم عملیـة الـتعلم ویعززهـا مـن خـالل اكما أن ،على التلفزیون

حیـث أكـد فـالنتي،علم المفـاهیم والحقـائق والمهـاراتممارسة العملیات التعلیمیة واألنشطة المتعددة لـت
یـــر مـــن ستكـــشاف الكثادة أصـــبحت شـــیقة وجذابـــة وتـــؤدي إلـــى أن بـــرامج الوســـائط المتعـــد)م١٩٩٧(

.)٤٦:ص("المعلوماتیة والوصول إلى كثیر من الموضوعات المتنوعة
:مفهوم الوسائط المتعددة:ًأوال

""الكلمة  وتتكون هذه "multi media"إن كلمة الوسائط المتعددة ترجمة لمصطلح  multi

وتعني متعددة 
مثــل ،ســائط االتــصالومعناهــا اســتخدام جملــة و،تعنــي وســائل أو وســائط"media"أمــا الكلمــة  

علیـــة فـــي عملیـــة مجـــة ومتكاملـــة مـــن أجـــل تحقیـــق الفافـــیلم فیـــدیو بـــصورة مندالـــصوت والـــصورة أو
.)٨٧:ص،م٢٠٠٥عفانه والخزندار،("التدریس والتعلیم

یتكــون مــن المــزج بــین النــصوص برنــامج حاســوبي"بأنهــا فیقــول عنها) م٢٠٠١(إســماعیلأما
ـــة والرســـومات والـــصور ولقطـــات ـــالفالمكتوب ـــتج للمـــتعلم دیو،ی ـــة ممـــا ین والمـــؤثرات الـــصوتیة والحركی

ب علــى التفكیــر ینــتج عنــه عملیــات تفكیــر جدیــدة لمــساعدة الطالــالــتحكم فــي معلومــات البرنــامج ممــا
)١٦٤:ص"(فیما وراء التفكیر
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ـــات مجموعـــة مـــن الت" بأنهـــا )م٢٠٠٤(ویعرفهـــا العیاضـــي ورابـــح  التـــي تـــسمح بإدمـــاج قنی
.)١٩: ص "(وأصوات،وصور،نصوصنطیات من مصادر مختلفة مالكثیر من المع

اع وبــــث المعلومــــات ســــترجعــــرض وتخــــزین واقنیــــةت" فیعرفهــــا بأنهــــا )م٢٠٠٧(أمــــا فهمــــي 
)٢٦٩: ص("ًالمعالجة آلیا

أن اســتخدام مــصطلح الوســائط المتعــددة یــشیر إلــى یمكــن االســتنتاج ومــن التعریفــات الــسابقة 
لوسـائل سـواء كانـت الوسـائل سـمعیة أو بـصریة مـع تكامـل كـل عناصـر استخدام أكثر من نـوع مـن ا

نـدماج دقیـق بـین هـذه العناصـر یـدیو واأللـوان فـي االتـشویق مـن صـوت وصـورة وحركـة باإلضـافة للف
.بهدف تحسین عملیة التعلم

:الوسائط المتعددةعناصر:ًثانیا
الممكـن أن یـشتمل إن الحاسوب كوسیط تعلیمي یختلف عـن أي وسـیط آخـر ذلـك ألنـه ممـن

.)م٢٠١٠(رؤى باحذلق ها تًوسائط مجتمعة سویا وقد ذكر
:ص المكتوبةالنصو-١

ال یخلــو أي برنــامج للوســائط المتعــددة مــن نــصوص مكتوبــة تظهــر علــى الــشاشة علــى 
هیئــــة فقـــــرات منظمــــة كمـــــا فـــــي العنــــاوین والـــــشرح وبیانـــــات منفــــذ البرنـــــامج واألهـــــداف 

الكلمــــات والحــــروف المكتوبــــة وألوانهــــا وطریقــــة والتوجیهــــات ویمكــــن الــــتحكم فــــي حجــــم 
وتــــرتبط هــــذه األمــــور بمتغیــــرات تــــصمیم ) العــــرض(ومــــدة ظهورهــــا)الحركــــة(ظهورهــــا 

.الشاشة
:الرسوم الخطیة والصور الثابتة-٢

هــي تعبیــرات تكوینیــة بــالخطوط واألشــكال تظهــر فــي صــورة رســوم :الرســوم الخطیــة)أ(
الـــصور،وقد تكـــون خـــرائط ولوحـــات زمنیـــة بیانیـــة خطیـــة أو دائریـــة أو باألعمـــدة ،أو ب

أو،ًســوما منتجــة بواســطة الحاســب اآللــيیــة، وقــد تكــون ریرتكرأو رســوم كاوشــجریة،
. ستخدام الوحدات الملحقة بجهاز الحاسبیمكن إدخالها با

قد تؤخذ من الكتـب ،رة عن لقطات ساكنة ألشیاء حقیقیةوهي عبا: الرسوم الثابتة)ب(
.ستخدام الكامیرا الضوئیةیق الماسح الضوئي أو بامجالت عن طروالمراجع وال
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:األصوات-٣
وهـــي أصـــوات وأحادیـــث منطوقـــة تـــصدر مـــن ســـماعة جهـــاز : النـــصوص المنطوقـــة)أ(

الحاسب اآللي وقد تستخدم مصاحبة لرسم یظهر علـى الـشاشة أو إلعطـاء توجیهـات 
.أو إرشادات للمتعلم

ثرات البـــصریة التـــي وهـــي أصـــوات موســـیقیة تـــصاحب المـــؤ: المـــؤثرات الـــصوتیة)ب(
تظهر على الـشاشة،ومن الممكـن إدخـال مـؤثرات صـوتیة مرتبطـة بـالمحتوى التعلیمـي 

.مثل صوت المطر
:الرسوم المتحركة-٤

ثانیـة ممـا )٢٤(هي سلـسلة مـن اإلطـارات الثابتـة كـل منهـا یمثـل لقطـة تعـرض بـسرعة 
رســوم المتحركــة وفــي بــرامج الوســائط المتعــددة یمكــن إنتــاج ال،یــوحي للمــشاهد بالحركــة

.بواسطة الرسم بالحاسب اآللي ، وعن طریق برامج الرسوم المتحركة یتم التحكم فیها
:الصور المتحركة-٥

وتظهر في صورة لقطات فیلیمیة متحركة تـسجل وتعـرض بطریقـة رقمیـة، وتعـدد مـصادرها 
، وهـــــذه اللقطـــــات یمكـــــن DVDوعـــــروض التلفـــــاز واســـــطوانات لتـــــشمل كـــــامیرات الفیـــــدیو 

ٕا، وابطائها، وایقافها وارجاعها بسهولة حسب الموقف التعلیميإسراعه ٕ ٕ.
:الواقع االفتراضي-٦

ویتمثل في إظهار األشیاء الثابتـة والمتحركـة وكأنهـا فـي عالمهـا الحقیقـي مـن حیـث تجـسیدها 
وحركتها واإلحساس بها ،وتعرض المشاهد بالبعـد الثالـث مـصاحبة للـصوت وعناصـر أخـرى 

.عطي المستخدم إمكانیة الشعور بلمس األشیاءمن خالل تقنیة متطورة ت
:الواجهة-٧

وهــــي أول مـــــا یطالعــــه المـــــستخدم لــــذا یجـــــب أن تتــــسم بالجاذبیـــــة والوضــــوح والبـــــساطة                
.والداللة على المحتوى وشمولیة البیانات

:التنقل-٨
ل داخـل ویعني استخدام العناصر التي تظهر على الشاشة للتنقل بین الـشاشات والتجـو

). ٢٩-٢٨-٢٧:ص .( محتوى البرنامج 
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رامج الوســـائط المتعـــددة التـــي یـــتم العناصـــر الـــسابقة هـــي جمیـــع عناصـــر بـــوتـــرى الباحثـــة أن 
ًامها جمیعـــا فـــي آن واحـــد تجنبـــا ســـتخدیعنـــي ا، وهـــذا الدامها لمخاطبـــة جمیـــع حـــواس المـــتعلمســـتخا ً

لمحتوى رتباطهــا بــاإلضــافة إلــى ضــرورة ااه التلمیــذة بانتبــقــد یــشتت ازدحــام العــرض بالعناصــر ممــاال
.مت ألجلهوتحقیقها للهدف الذي استخد

 
:یليترجع أهمیة الوسائط المتعددة إلى ما

.تسهیل العملیة التعلیمیة وعملیة عرض المادة المطلوبة-١
.ادة التعلیمیةبنماذج مختلفة لعرض المستخدامها في إنتاج المواد التعلیمیةایمكن -٢
.تحفیز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعلیمیة-٣
ســتخدام طــرق المحاكــاة فــي اًع التــي یــصعب عملهــا یــدویا وذلــك بتــسهل عمــل المــشاری-٤

.الحاسوب
ســــتیعاب الطلبــــة للمواضــــیع اصص واألفــــالم األمــــر الــــذي یزیــــد مــــن یمكــــن عــــرض القــــ-٥

.)٢٠٨-٢٠٧:ص،م٢٠٠٤عیادات (.المطروحة
:ًأیضا في أهمیة الوسائط المتعددة أنها) م٢٠٠٥(عفانة وآخرونقد ذكرو
ًفتجعله واضحا ومحسوسا،المعلم على تنظیم خطة سیر الدرستساعد-١ ً.
.تعطي بعض الوسائط فكرة عن أبحاث تمت منذ أزمنة سحیقة-٢
تنقل بعض الوسائط األحداث التي یموج بها العالم إلى داخل غرفـة الدراسـة مهمـا كـان-٣

)٩١:ص(. البعد المكاني لتلك األحداث
وتــضیف الباحثــة أن الوســائط المتعــددة تــساعد علــى إشــراك جمیــع حــواس المــتعلم فــي الــتعلم 

.وهذا األمر یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق هذا التعلم
 

:مستخدام الوسائط المتعددة أهداف تتصل بالمتعلم وبالمعلال
لألهداف دور حیوي في العملیة التعلیمیـة فهـي التـي تعبـد :أهداف تتصل بالمتعلم)أ(

إلـــى أن )م٢٠٠٠(أشـــار عبـــد الحـــافظ ســـالمة الطـــرق نحـــو نجـــاح عملیـــة الـــتعلم وقـــد 
:األهداف التي تتصل بالمتعلم تتمثل بما یلي
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ًنظــرا تقــدیم البــرامج التــي تعــرض الخبــرات العلمیــة التــي یــصعب تقــدیمها فــي المدرســة -١
.لسرعة تطور هذه المجاالت وتقدیم المعلومات الجدیدة

،تطور العلمـــي والتقنـــيهتمـــام بـــالواال،ات والمیـــول العلمیـــة بـــین التالمیـــذتجاهـــتنمیـــة اال-٢
.وأهمیة ذلك لبناء المجتمع العربي على أسس علمیة

التأكید على أهمیـة التفكیـر العلمـي كأسـلوب عـصري فـي مواجهـة المـشكالت وجمـع - ٣
وقبـول الـرأي والبعـد عـن التعـصب وتـوخي الموضـوعیة،لومات وحریـة التفكیـر،المع

.اآلخر
ي ســبیل توضــیح مبــدأ تكامــل المعرفــة بــین فــروع العلــم المختلفــة ،وربــط العلــم بالحیــاة فــ-٤

.)٢٨٧-٢٨٦:ص(. ةتوفیر سعادة الفرد ورفاهی
ة البـشریة والمادیـة تنمیة قدرة المتعلم على تحلیـل عناصـر البیئـ)م٢٠٠٤(ًوذكر زیتون أیضا

ًیجعلــه أكثــر تحســسا للمــشكالت البیئیــة وبیــان العالقــة بینهمــا وتنمیــة الــوعي البیئــي لــدى المــتعلم ممــا
.ًومساهما في حلها

تأكیــــد علــــى أهمیــــة الــــتعلم الــــذاتي ومواصــــلة الــــتعلم خــــارج المدرســــة وتنمیــــة المهــــارات -٥
.)٢٤٢:ص(.السلوكیة لذلك

:ةأهداف تتصل بالمعلم) ب(
ذكــــره حمــــدي حامــــدخدام الوســــائط المتعــــددة أهــــداف تتــــصل بــــالمعلم مــــن أهمهــــا مــــاســــتال

.)م٢٠٠٤(
تزوید المعلمین بالمعلومات التـي تتـصل بكـل جدیـد فـي مجـال تخصـصهم حتـى یواكـب -١

.المعلم العربي عجلة التطور في مجال العلم
ض التجــارب مثــل إجــراء بعــ،للمعلــم فــي مدرســتهتتــوافرتقــدیم المــواد التعلیمیــة التــي ال-٢

.لها األجهزة أو المختبراتتتوفرالمعملیة التي ال
تقدیم البرامج التي تساعد علـى إثـراء خبـرات المعلـم والمـتعلم علـى الـسواء والتـي یقـدمها -٣

یتــــوفرون فــــي المــــدارس لقلــــة أعــــدادهم وعــــدم إمكانیــــة تزویــــد جمیــــع الخبــــراء الــــذین ال
.المدارس بهم

ألسـالیب الحدیثـة بعـض البـرامج التدریبیـة إلكـساب ارفع كفاءة المعلـم عـن طریـق تقـدیم-٤
.)٧٦:ص(.ستخدام التقنیات التعلیمیةافي التدریس وفي 



٤٠

 
:وهي كالتالي) م٢٠٠٠(تتمثل خصائص الوسائط المتعددة في عدة نقاط ذكرها الفار

.تنفصل عنهمن مفردات الیتضمنه المنهجالوسائط المتعددة جزء متكامل مع ما- ١
وعلـى اخـتالف الوسائط المتعددة تستخدم في جمیع المراحل التعلیمیة ،ومع جمیع التالمیـذ،- ٢

.مستویاتهم
.ًالوسائط المتعددة لیست بدیال عن الكتاب المدرسي أو المعلم الجید- ٣
.)٩٣:ص(تعني الترفیه عن عناء وتعب الدراسة األكادیمیةالوسائط المتعددة ال- ٤

بمـــا أن المـــتعلم یـــتعلم بـــشكل أفـــضل فـــي حالـــة مـــشاركة أكثـــر مـــن حاســـة فـــي التعلـــیم، فـــإن و
ومقــــاطع ،ورةوالــــص،الــــصوت:معظــــم الحــــواس وبأشــــكال مختلفــــة مثــــلالوســــائط المتعــــددة تخاطــــب

لـذلك فـإن دور الوسـائط المتعـددة فـي تحـسین عملیـة التعلـیم والـتعلم كبیـرة ،یدیو، والـنص المكتـوبالف
) م٢٠٠٦ایدة ،زأبو(ذكرها 

بتوسیع خبرات وتیسیر بناء المفـاهیم وتخطـي الحـدود الطبیعیـة والجغرافیـة حیـث :إثراء التعلیم-١
ًتحـدیا أن الحدود تتضاعف بسبب التطورات التقنیة التي جعلت البیئة المحیطة بالمعلم تشكل

دة بأســالیب تـصال تعــرض المــاابــه هــذه البیئـة مــن وســائل لمـا تزخــر،ألسـالیب التعلــیم والــتعلم
.مفیدة وجذابة

.وفرت الوسائط المتعددة في الوقت والجهد والمصادر:قتصادیة التعلیما-٢
.ٕهتمام المتعلم واشباع حاجته للتعلماستثارة ا-٣
.ًستعدادا للتعلمازیادة خبرة المتعلم فتجعله أكثر تساعد على -٤
.لتعلمیؤدي إلى ترسیخ وتعمیق امما،اعد على إشراك جمیع حواس المتعلمتس-٥
ًستعمال المعلـم ألفاظـا لیـست عنـد اع في اللفظیة والمقصود باللفظیة تساعد على تحاشي الوقو-٦

یحــاول توضـــیح تلــك األلفـــاظ الــواردة بوســـائل مادیـــة المــتعلم الداللـــة لهــا التـــي عنــد المعلـــم وال
محــسوسة تــساعد المــتعلم علــى تكــوین صــورة مرئیــة لهــا ،ولكــن إذا تنوعــت هــذه الوســائط فــإن 

األمـر الـذي یــساعد علـى زیـادة التقــارب ،ًادا مــن المعنـى تقتـرب مــن الحقیقـةلفـظ یكتـسب أبعـال
.بین معاني األلفاظ في ذهن كل المعلم والمتعلم

كتساب الخبرة حیـث أنهـا تنمـي عنـد المـتعلم ایجابیة في كة المتعلم اإلتساعد على زیادة مشار-٧
.ر العلمي للوصول إلى حل المشكالتٕالقدرة على التأمل ودقة المالحظة، واتباع التفكی



٤١

.تعددة إلى تكوین مفاهیم سلیمةمستخدام الوسائط الایؤدي تنوع -٨
.توسیع أسالیب التعزیز-٩

.تؤدي إلى ترتیب األفكار-١٠
.تنویع التعلم لمواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین-١١
.تجاهات جدیدةتؤدي إلى تعدیل السلوك وتكوین ا-١٢
ادئ إلــى أن یــتعلم الطــالب مبــدف األســاتذة، حیــث یهــیس الكمــيولــ:تحقیــق الــتعلم النــوعي-١٣

، جیع المتعلمـین علـى الفهـم المطلـوبولیس عن طریق تش،العلم وأسسه بطرائق ذات معنى
، وتبني طرائق جدیـدة للـتعلم أكثـر فاعلیـة تتمركـزستخدام مداخل عمیقة للتعلموهذا یتطلب ا
.)١٨-١٧:ص .( حول المتعلم

:
مــصدر للمعلومــات إلــى موجــه، المعلــم فــي ظــل الوســائط مــن ملقــن ومــردد أوقــد یتغیــر دور

) م٢٠٠٧(وحـــسنشـــقیركـــل مـــن أبــووقـــد یترتــب علـــى ذلـــك مــردودات تربویـــة أشـــار إلیهــا ،ومرشــد
:یليوتتمثل بما

.ةومبدع،ةومفكر،ةلمستقةوجعل المتعلم،على التعلم الذاتيالتأكید-١
.هتمام بمشكالت وحاجات المتعلمیناال-٢
مــن مــصدر اإلجابــة عــن الــسؤال إلــى الــذي یثیــر العمــل ودافعیــة الــتعلم ةتحــول المعلمــ-٣

.لإلجابة
یتماشــى حــذف مــن الوســائط بمــاتضیف أو تــالمزیــد مــن الحریــة لكــي ةالمعلمــتأعطــ-٤

.ومقتضیات الموقف التدریسي
الجانــــب :مــــن جـــانبیناتت بینــــه وبـــین المتعلمـــالمناقـــشاقــــود دفـــة تةالمعلمـــتأصـــبح-٥

).٤٥٤-٤٥٣: ص"( الفردي والجانب الجماعي 

:
أن هنـــاك بعــض الـــصعوبات التـــي لوســائط المتعـــددة إالالتـــي تمیـــز ازات العدیــدةرغــم الممیـــ
:یلي مابعض منها فیإلى )هـ١٤٣١(صر نیشیروتواجه التدریس بها 



٤٢

همة فــي اســتخدام الوســائط قــد تعجــز اإلمكانــات المادیــة والمعملیــة المتاحــة عــن المــسا-١
.المتعددة

فــي كلیــات ةالي للمعلمــفتقــر إلیــه اإلعــداد الحــة وهــذا یتتطلــب خبــرة ودرایــة مــن المعلمــ-٢
.التربیة

وأدوات ذات طبیعـة خاصـة مثـل یتطلب إعداد برامج الوسائط المتعـددة اسـتخدام أجهـزة -٣
مـــشغل أقـــراص اللیـــزر والماســـح الـــضوئي اإللكترونـــي وغیرهـــا وهـــي أدوات قلمـــا توجـــد 

.ًومكلفة أیضا
مقــصورةســتخداماتهظــن أن امــن اســتخدام الحاســوب والوجــود بعــض الرهبــة والخــوف-٤

.على المختصین في هذا المجال فقط
بفاعلیــة ممــا یجعلنــا خدام الحاســوبعلــى البرمجــة أو اســتعــدم تــوافر الكــوادر المدربــة -٥

.)٢٠٩:ص. (جة إلى برامج تدریب واسعة وفعالةبحا
 

ستخدام الوسائط المتعددة في التعلیم یجب التطرق إلـى خطـوات إنتـاج المـادة اقبل تطبیق أو 
عملیـــة إنتـــاج المـــادة التعلیمیـــة أن)م٢٠٠٧(وحـــسنرشـــقیكـــل مـــن أبـــوالتعلیمیـــة وبـــشكل عـــام ذكـــر 

:ستخدام الوسائط المتعددة تمر بعدة خطوات یمكن تلخیصها على النحو التالياب
:يلیلتخطیط ماالتخطیط أول خطوة من خطوات إنتاج المادة التعلیمیة ویشمل ا"-١

.التفكیر والتحلیل قبل عملیة اإلنتاج١/١
.یجب تصورهاالعناصر األساسیة التي ٢/١
.الفئة المستهدفة التي سوف تستخدم المادة المنتجة والمطورة٣/١
.المعدات المستخدمة من مواد وبرمجیات٤/١
ــــوى مــــن صــــور،٥/١ وغیــــر ورســــومات متحركــــة،وصــــوت،وأفــــالم،ونــــصوصالمحت

.متحركة
.المتوفرة لعملیة التطورالمصادر٦/١

إعادة التخطیط والتفكیر لعدة مرات تجمیع العناصر إلتمام البرنامج ویمكن -٢
:یليالتصمیم واإلنتاج ویحتوي على ما-٣

.تصمیم واجهة العرض١/٣



٤٣

.التناسق والتناغم في عرض المعلومات٢/٣
.وضع المحتوى داخل الهیكلیة المصممة٣/٣
.همعنى المنتج وضبط٤/٣
.إخراج العمل بشكله النهائي٥/٣

نظمـــة وذات لتعامـــل مـــع العملیـــة التعلیمیـــة بطریقـــة موحیـــث أن أهـــم متطلبـــات هـــذا العـــصر ا
ًرتجال لذا كان لزاما أن یكون التخطیط أول خطـوة بتعاد عن العشوائیة واالأسس واضحة المعالم واال

تخطـیط طویـل یعنـي تنفیـذ (ًنطالقا من ذلك ومن الحقیقة القائلة اخطوات إنتاج المادة التعلیمیة ومن
.)٤٥٥-٤٥٤:ص" ()قصیر

فشل الخطوات التالیة لذا قامت الباحثة بوضع حدد مدى نجاح أوین التخطیط ومن كو
خطة للمشروع والتخطیط له قبل البدء بأي خطوة من الخطوات وكان التخطیط للمشروع علـى 

:النحو التالي
الفئة المستهدفة بالمشروع وهـن تلمیـذات الـصف الخـامس بالمرحلـة االبتدائیـة فـي بعـض ختیارا)أ(

.المكرمةمدارس مكة 
تحدیــد المحتــوى الــذي ســیغطیه البرنــامج والــذي تمثــل فــي وحــدة المــیم الــساكنة بمــادة التجویــد )ب(

البرمجیــة علــى مــدى إجــادة التلمیــذات لــتالوة للــصف الخــامس االبتــدائي بنــات ومــن ثــم قیــاس أثــر
.القرآن الكریم من خالل منهج التالوة لهن

عناصـــرها األساســـیة وهـــذه الـــدروس هـــي إلـــىالثالثـــة تحلیـــل كـــل درس مـــن دروس المحتـــوى)ت(
:كالتالي

 حكم اإلخفاء الشفوي(المیم الساكنة:وعنوانهالدرس األول(.
 حكم اإلدغام الصغیر(المیم الساكنة:وعنوانهالدرس الثاني(.
 حكم اإلظهار الشفوي(المیم الساكنة:وعنوانهالدرس الثالث(.

ة للبرنــامج، طریقــة عــرض ع هیكلیــة عامــوضــ،هواجهتــ(لمقتــرح عــام للبرنــامج اوضــع تــصور)ث(
ســتخدامها فــي اة خــالل بــرامج الحاســوب التــي ســیتم طریقــة تنقــل التلمیــذ،همحتویاتــ،المعلومــات

.)بناء البرنامج



٤٤

 
الدراســـات الـــسابقة المحلیــــة والعربیـــة واألجنبیـــة المتعلقــــة عــــددا مـــنفیمـــایليالباحثـــةتتنـــاول 
اإلطـالع علیهـا وذلــك بهـدف اإلفــادة منهـا فـي توضــیح الحاجـة إلــى هــاث والتــي ُأتـیح لبموضـوع البحـ

إجــراء الدراســة الحالیــة والتعــرف علــى األدوات المــستخدمة فــي هــذه الدراســات واإلفــادة منهــا فــي بنــاء 
ًأدوات الدراســة الحالیــة فــضال عــن معرفــة أهــم ماتوصــلت إلیــه مــن نتــائج وتوصــیات مقترحــة واإلفــادة 

ویتنـاول حدثإلى األقدمالدراسات السابقة مرتبة من األتم عرض قد في بناء الدراسة الحالیة ومنها
الهدف منها ،عینتها ،أدواتها ،أهم النتائج التـي : عرض الدراسات السابقة ذكر كل دراسة من حیث 

ة بتعلیــق عــام بینهــا وبــین الدراســة الحالیــة ،ثــم تخــتم الباحثــواالخــتالفاإلنفــاقتوصــلت إلیهــا ، بیــان 
رسـات الـسابقة بالنـسبة للدراسـة الحالیـة ، وقـد قامـت الباحثـة االسابقة وبیـان أهمیـة الدالدراساتعلى 

:سات السابقة إلى محورین هماابتصنیف الدر
بالبرمجیـــات التعلیمیـــة الحاســـوبیة وقیـــاس فاعلیتهـــا فـــي تیـــنُعدراســـات : المحـــور األول

.افة المراحل التعلیمیةمختلف المواد التي یتم تدریسها في ك
بالبرمجیات التعلیمیة الحاسوبیة وقیاس فاعلیتهـا فـي مـواد تینُعدراسات : المحور الثاني

.ًخاصة والتي یتم تدریسها في كافة المراحل التعلیمیةاإلسالمیةالتربیة 
:وفیما یلي عرض تلك الدراسات السابقة في كل محور

ــاس فاعلیتهــا فــي بالبرمجتیــنُعدراســات :  المحــور األول ــة الحاســوبیة وقی ــات التعلیمی ی
وقــد هــدفت هــذه الدراســات إلــى .مختلــف المــواد التــي یــتم تدریــسها فــي كافــة المراحــل التعلیمیــة

برمجیات تعلیمیة حاسوبیة مـن أجـل معرفـة أثرهـا وفاعلیتهـا فـي مـواد متنوعـة ومختلفـة استخدام
الــسابقة فــي هــذا المجــال حیــث تمكنــت تــدرس فــي مراحــل تعلیمیــة مختلفــة وقــد تعــددت الدراســات

:الباحثة من اإلطالع على الدراسات التالیة
تصمیم برنـامج حاسـوبي تعلیمـي مقتـرح فـي (بعنوان: )هـ١٤٢٣(دراسة هدى السویلم - ١

هــدفت الدراســة إلــى ) علــى طالبــات الــصف الرابــع االبتــدائيوتطبیقــهمــادة الریاضــیات 
الرضـیات وتطبیـق هـذا التـصمیم علـى عینـة تصمیم برمجیة تعلیمیة حاسـوبیة فـي مـادة

لقیــــاس أثــــره علـــى تحــــصیلهن ، وتكونــــت عینــــة االبتــــدائيمـــن طالبــــات الــــصف الرابـــع 
بتـــدائي بمـــدارس ریـــاض نجـــد طالبـــة مـــن طالبـــات الـــصف الرابـــع اال) ٨٠(الدراســـة مـــن 

البــة لكــل مجموعــة، مجموعتــان ط) ٢٠(ووزعــت علــى ثــالث مجموعــات بواقــع ،األهلیــة
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معلمــة إســهام فــي اإلرشــاد والتوضــیح، واألخــرى دون تــدخل حــدهما یكــون للأتجریبیتــان 
تحـصیلي تـم ختبـاراوقد ُأستخدم ،ة ضابطة تدرس بالطریقة التقلیدیة، ومجموعالمعلمة

:الدراسـة إلـى عـدة نتـائج مـن أهمهـاوقد توصلتلقیاس األثر،هالتأكد من صدقة وثبات
البـات ختبار القبلي والبعـدي لطرجات االداللة إحصائیة في متوسط دوجود فروق ذات 

، وكـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة البعـــديختبـــارالمجموعـــات الـــثالث لـــصالح اال
،الــضابطة والمجمــوعتین التجــریبیتینإحــصائیة فــي التحــصیل الدراســي بــین المجموعــة 

وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي معــدالت تغیــر درجــات التحــصیل القبلــي 
فــــي المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى بــــین الطالبــــات ذوات المــــستوى التحــــصیلي والبعــــدي

ـــاك فـــروق ذات داللـــة ات المـــستوى التحـــصیلي فـــوق المتوســـطالمتوســـط وذو ، بینمـــا هن
درجات التحـصیل القبلـي والبعـدي فـي المجموعـة التجریبیـة إحصائیة في معدالت تغیر

ســـط وذوات المـــستوى الحـــصیلي الثانیـــة بـــین الطالبـــات ذوات المـــستوى الحـــصیلي المتو
رحلـــة التطبیـــق المرحلـــة ســـة الحالیـــة فـــي مافـــوق المتوســـط ،تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدر

بینمــا یختلفــان فــي أن هــذه ،لدراســة المملكــة العربیــة الــسعودیة، وفــي مجتمــع ااإلبتدائیــة
ا الدراســة تقــیس التحــصیل بینمــا الدراســة الحالیــة تقــیس إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم ،كمــ

یختلفان في المقرر الذي تجـري حولـه الدراسـة فهـذه الدراسـة خاصـة بمقـرر الریاضـیات 
كــال والدراســة الحالیــة تخــص التجویــد والقــرآن الكــریم ،وكــذلك یتفقــان فــي جــنس العینــة ف

.الدراستان عینتهما من اإلناث
الدراســـة فحـــص مـــدى تـــأثیر هـــدفت هـــذهو"بعنـــوان):م٢٠٠٢(دراســـة وانـــج وآخـــرون- ٢

برمجیـــــة حاســـــوبیة متعـــــددة الوســـــائط فـــــي تحـــــصیل الطلبـــــة فـــــي الریاضـــــیات ســـــتخداما
ًطالبـــا مـــن طلبـــة الـــصف الرابـــع اإلبتـــدائي مـــن مدرســـة ) ٧٢(،وتكونـــت عینـــة الدراســـة 

وزعـــت علـــى مجمـــوعتین شـــونج شـــینج اإلبتدائیـــة مـــن مقاطعـــة كاوســـونج فـــي تـــایوان،
ختبـار تحـصیلي اسـتخدم ُأوقـد،جریبیة واألخرى ضابطةهما تامتساویتین في العدد إحد

أن :قـد توصـلت إلـى عـدة نتـائج مـن أهمهـاتم التأكـد مـن صـدقة وثباتـه لقیـاس األثـر، و
ستخدام الحاسـوب قـد زاد مـن تحـصیل الطلبـة ذوي التحـصیل المـنخفض فـي باالتدریس 

رحلــة التطبیــق المجموعــة التجریبیــة، بینمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحالیــة فــي م
لــى قیــاس التحــصیل إالدراســة یختلفــان فــي أن هــذه الدراســة تهــدف و،بتدائیــةالمرحلــة اإل

بینمـــا الدراســــة الحالیــــة تقـــیس إجــــادة تــــالوة القـــرآن الكــــریم بعــــد تـــدریس أحكــــام التجویــــد 
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كــذلك یختلفــان فــي المقــرر الــذي تجــري حولــه فهــذه الدراســة خاصــة بواســطة البرمجیــة،
، وكذلك یختلفان في مجتمـع الدراسـة جویدت والدراسة الحالیة تخص التبمقرر الریاضیا

أما الدراسة الحالیة فهـي خاصـة بمجتمـع ،هذه الدراسة خاصة بمجتمع تایوانحیث أن
.المملكة العربیة السعودیة

تـــصمیم برمجیـــة تعلیمیـــة فـــي تحـــصیل طلبـــة أثـــر(بعنـــوان):م٢٠٠٣(دراســـة الودیـــان - ٣
فـــي مــدارس أربـــد األولـــى فـــي الــصف التاســـع لـــبعض مفـــاهیم وحــدة الحـــرارة وتطبیقاتهـــا 

برمجیـــة تعلیمیـــة علـــى تحـــصیل طـــالب هـــدفت الدراســـة إلـــى تقـــصي أثـــروقـــد) األردن
وتكونــت عینــة ،زیــاءیالــصف التاســع األساســي مقارنــة بالطریقــة التقلیدیــة فــي مبحــث الف

حـدهما مجموعـة تجریبیـة أوتـم توزیـع العینـة علـى مجمـوعتین ،ًلبـاطا) ٦٠(الدراسة مـن 
ـــة مـــن  ـــة)٣١(مكون ـــا واألخـــرى ضـــابطة مكون ـــا وأســـتخدم الباحـــث ) ٢٩(مـــن ًطالب ًطالب

ًختبارا تحصیلیا تما ًبعـدیا مباشـرا زمـره ًاختباراالتأكد من صدقة وثباته طبق مره ً ًختبـارا اً
ًبعــدیا مــؤجال وبینهمــا فتــرة زمنیــة ال حتفــاظ الطــالب ااألســبوعین لمعرفــة مــدى تتجــاوزً

ــــاهیم ــــد توصــــلت الدراســــة عــــ،بالمف ــــروق ذات داللــــة :دة نتــــائج مــــن أهمهــــا وق وجــــود ف
ء لطــالب الــصف التاســع فــي مبحــث الفیزیــاإحــصائیة فــي درجــات التحــصیل المباشــر

روق ذات إحــصائیة فــي درجــات التحــصیل فــووجــود ،تعــزى لطریقــة التــدریس بالبرمجیــة
كمـا ،ء تعزى لطریقة التدریس بالبرمجیةالمؤجل لطلبة الصف التاسع في مبحث الفیزیا

بـة الـصف التاسـع وجد عالقة طردیة إیجابیة قویة بین التحصیل المباشر والمؤجـل لطلت
وتختلــف هــذه الدراســـة فــي الهـــدف منهــا حیــث تهـــدف إلــى قیـــاس ، فــي مبحــث الفیزیـــاء

التحــــصیل فقــــط بینمــــا الدراســــة الحالیــــة تهــــدف إلــــى قیــــاس إجــــادة تــــالوة القــــرآن الكــــریم 
المرحلـة المتوسـطة بینمـا الدراسـة الحالیـة ،وتختلف في التطبیق طبقت هذه الدراسة فـي

یختلفــان فــي المقــرر فهــذه الدراســة خاصــة بمقــرر تطبــق علــى المرحلــة اإلبتدائیــة، كمــا
ًوتختلـــف أیـــضا فـــي مجتمـــع الفیزیـــاء والدراســـة الحالیـــة تخـــص التجویـــد والقـــرآن الكـــریم،

ة المملكـــینمـــا الدراســـة الحالیـــة تخـــصالدراســـة فهـــذه الدراســـة خاصـــة بمجتمـــع األردن ب
. العربیة السعودیة

أثـر اسـتخدام الحاسـوب كطریقـة تعلـم فـي (بعنـوان )م٢٠٠٣(راسة محمد والعجلـونيد- ٤
هـــدفت )تحــصیل طلبــة الــصف العاشــر فــي مبحـــث األحیــاء واتجــاههم نحــو الحاســوب

ســــتخدام الحاســــوب فــــي تــــدریس األحیــــاء علــــى استقــــصاء أثــــر طریقــــة االدراســــة  إلــــى 
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األساســـي مقارنـــة مـــع الطریقـــة التقلیدیـــة فـــي التـــدریس تحـــصیل طلبـــة الـــصف العاشـــر
ــــي  ــــة التغیــــر ف ــــق المعالجــــة اوكــــذلك معرف ــــة نحــــو الحاســــوب بعــــد تطبی تجاهــــات الطلب

ًطالبـــا وطالبـــة مـــن طلبـــة الـــصف العاشـــر )٦٨(التجریبیـــة وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
وعتین التربـــوي الثانویـــة للبنـــین والبنـــات ووزعـــت علـــى مجمـــاألساســـي فـــي مدینـــة النمـــو

ـــــة عـــــددها درســـــت بالطریقـــــة )٣٤(ودرســـــت بالحاســـــب وضـــــابطة عـــــددها)٣٤(تجریبی
تجـاه بعـد التأكـد مـن صـدقهما وثباتهمـا اًلیا ومقیـاس یتحـصًختبـارااستخدم االتقلیدیة وقد 
وجود فروق ذات داللة إحـصائیة فـي :وتوصلت الدراسة نتائج من أهمهالقیاس األثر،

فــي حــین لــم تــشر النتــائج إلــى لــى طریقــة التــدریستحــصیل الطلبــة فــي األحیــاء یعــزى إ
ووجـود تغیـر وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل یعزى إلـى متغیـر الجـنس،

إجـــراء تجاهـــات طلبــة المجموعــة التجریبیـــة نحــو الحاســوب قـــد حــدث بعــداًإیجابیــا فــي 
داللـة التجربة مقارنة مع طلبة المجموعة الـضابطة فـي حـین لـم یكـن هنـاك فـروق ذات 

تجاهـــات الطلبـــة نحـــو الحاســـوب یعـــزى إلـــى الجـــنس فـــي المجمـــوعتین،اإحـــصائیة فـــي 
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالیة في مرحلة التطبیق فهي طبقت على المرحلـة 

ًكمـا تختلـف أیـضا فـي المتوسطة بینما الدراسة الحالیـة طبقـت علـى المرحلـة اإلبتدائیـة،
ص باألحیـــاء بینمـــا الدراســـة الحالیـــة خـــاص بالتجویـــد هـــذه الدراســـة خـــاالمقـــرر فمقـــرر
ـــذكور والقـــرآن الكـــریم، ـــین ال ـــة هـــذه الدراســـة جمعـــت ب ـــة فعین ـــان فـــي العین وكـــذلك یختلف

وكـذلك یختلفـان فـي مجتمـع الدراسـة واإلناث بینما الدراسة الحالیـة تخـص اإلنـاث فقـط،
خــــص المملكــــة فمجتمــــع هــــذه الدراســــة یخــــص األردن بینمــــا مجتمــــع الدراســــة الحالیــــة ی

.العربیة السعودیة
ســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة فــي افاعلیــة (بعنــوان):م٢٠٠٤(دراســة الــشمراني - ٥

تــدریس الهندســة الفراغیــة علــى التحــصیل واالتجــاه نحــو الهندســة الفراغیــة لــدى طــالب 
هدفت هذه الدراسة إلـى معرفـة أثـر برمجیـة تعلیمیـة حاسـوبیة فـي ) الصف الثاني ثانوي

تجــاه نحــو الهندســة الفراغیــة لــدى طــالب الــصف دســة الفراغیــة علــى التحــصیل واالالهن
ًطالبا من طالب الصف الثاني ثـانوي ) ١٧٩(الثاني ثانوي ،وتكونت عینة الدراسة من 

درســوا ًطالبــا) ٩٠(بیــة مكونــة مــن یقــسم العلــوم الطبیعیــة وزعــت علــى مجمــوعتین تجر
ـــة الحاســـوبیة اب ـــة التعلیمی ـــة مـــن ســـتخدام البرمجی ـــا ) ٨٩(ومجموعـــة ضـــابطة مكون ًطالب

تجـاه بعـد التأكـد مـن اًلیا ومقیـاس یًختبـارا تحـصاوقـد أسـتخدم درسوا بالطریقة التقلیدیـة ،
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وجـود فـروق ذات :صدقهما وثباتهما ، وقد توصلت الدراسـة إلـى عـدة نتـائج مـن أهمهـا
،فــي إحــصائیة بــین متوســطي درجــات طــالب مجمــوعتي الدراســة التجریبیــة والــضابطة

كمـــا توجـــد فـــروق ذات داللـــة التحـــصیل البعـــدي لـــصالح طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة،
إحصائیة بین متوسـطي درجـات مجمـوعتي الدراسـة التجریبیـة والـضابطة فـي التحـصیل 

كمـــا أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات المؤجـــل لـــصالح طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة،
ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي ا لدراســـة التجریبیـــة والـــضابطة فـــي دالل

ــــي مقیــــاس اال ــــة ف ــــصالح المجموعــــة التجریبی تجــــاه نحــــو الهندســــة التحــــصیل البعــــدي ل
الفراغیــة بعــد تطبیــق التجربــة مباشــرة لــصالح طــالب المجموعــة التجریبیــة ، كمــا توجــد 
ـــــة  ـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطي درجـــــات مجمـــــوعتي الدراســـــة التجریبی فـــــروق ذات دالل

الهندسـة الفراغیـة بعـد تطبیـق التجربـة بثالثـة أسـابیع تجاه نحواالوالضابطة في مقیاس
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة مــع الدراســة الحالیــة فــي . لــصالح المجموعــة التجریبیــة

أنهمــا یختلفــان فــي ُمجتمــع الدراســة فكلتیهمــا طبقــت فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة،إال
لثانویــــة والدراســــة الحالیــــة طبقــــت علــــى المرحلــــة فهــــذه الدراســــة طبقــــت علــــى المرحلــــة ا

وكــذلك یختلفــان فــي المقــرر فهــذه الدراســة تخــص مقــرر الریاضــیات المرحلــة اإلبتدائیــة،
.بینما الدراسة الحالیة تخص مقرر التجوید والقرآن الكریم

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تـصمیم برمجیـة تعلیمیـة و):م٢٠٠٦(دراسة ویكیسا وآخرون - ٦
وضــوع نظریــة الخلیــة لمقــرر األحیــاء للمرحلــة الثانویــة ومعرفــةبواســطة الحاســوب فــي م

ستخدام الحاسوب فـي تعلـم موضـوع اتهم نحو هاتجااتأثیرها على تحسین فهم الطالب و
وطالبـــة مـــن طـــالب المرحلـــة ًطالبـــا) ١٠٢(نظریـــة الخلیـــة وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

وزعــت ) ٣٨(طالبــاتوعــدد ال) ٦٤(الثانویــة فــي دولــة كینیــا حیــث كــان عــدد الطــالب 
ــــــى  ــــــالث مجموعــــــات مجمــــــوعتین تجــــــریبیتینعل ــــــة عــــــددها ث ) ٣٠(، مجموعــــــة تجریبی

ســـتخدام البرمجیـــة اكلتـــا المجمـــوعتین درســـت ب) ٣٢(دها جموعـــة تجریبیـــة أخـــرى عـــدمو
ًختبـــــارا اســـــتخدم ادرســـــت بالطریقـــــة التقلیدیـــــة وقـــــد ) ٤٠(،ومجموعـــــة ضـــــابطة عـــــددها 

قیــاس أثــر البرمجیــة عــل تحــسین فهــم الطــالب ًتحــصیلیا تــم التأكــد مــن صــدقه وثباتــه ل
ث مـــن قبـــل الباحـــ) م١٩٩٧(ًتجـــاه معـــد مـــسبقا عـــام امقیـــاس لموضـــوع نظریـــة الخلیـــة و

وقـــد ،ات الطـــالب نحـــو تعلـــم نظریـــة الخلیـــةتجاهـــاكـــاییس لقیـــاس أثـــر البرمجیـــة علـــى 
تحــصیل الطــالب فــي المجمــوعتین كــان أعلــى :توصــلت الدراســة إلــى نتــائج مــن أهمهــا 
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ات طــالبهــتجااتجاهــات فقــد كانــت ل طــالب المجموعــة الــضابطة أمــا االیمــن تحــص
وتختلــف هــذه الدراســة ،تجاهــات طــالب المجموعــة الــضابطةاالمجمــوعتین أعلــى مــن 

عن الدراسة الحالیة في مرحلة التطبیق فقد طبقـت علـى المرحلـة الثانویـة بینمـا الدراسـة 
هـذه الدراسـة ان فـي المقـرر فمقـرركـذلك تختلفـ،لیـة طبقـت علـى المرحلـة اإلبتدائیـةالحا

ً،أیــــضاالیــــة یخــــص التجویــــد والقــــرآن الكریمخــــاص باألحیــــاء بینمــــا مقــــرر الدراســــة الح
یختلفـــان فـــي المجتمـــع فمجتمـــع هـــذه الدراســـة هـــو مجتمـــع كینیـــا بینمـــا مجتمـــع الدراســـة 

.خاص بالمملكة العربیة السعودیةالحالیة
ــــر(بعنــــوان):م٢٠٠٦(دراســــة البیــــشي - ٧ ــــة موجهــــة علــــى ســــتخدااأث م برمجیــــة تعلیمی

هـدفت )تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مـادة الریاضـیات بمحافظـة بیـشة
علـــى تحـــصیل طـــالب ســـتخدام برمجیـــة تعلیمیـــة موجـــهاهـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر 

ــــي مــــادة الریاضــــیات بمحافظــــة بیــــشة مقارنــــة بالطریقــــة  ــــصف الــــسادس اإلبتــــدائي ف ال
ًطالبا من طـالب الـصف الـسادس اإلبتـدائي ) ٦٠(ینة الدراسة من التقلیدیة، وتكونت ع

ًلیا تــم یًختبــارا تحــصاســتخدم اوزعــت بالتــساوي علــى مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة وقــد 
عــدم وجــود :التأكــد مــن صــدقه وثباتــه لقیــاس األثــر وقــد الدراســة عــدة نتــائج مــن أهمهــا

وعـــــة التجریبیـــــة فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة فـــــي متوســـــطات تحـــــصیل طـــــالب المجم
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة فـي متوسـطات إالوالضابطة عند مستوى التذكر،

طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة والـــضابطة عنـــد مـــستوى الفهـــم، وكـــذلك وجـــود فـــروق ذات 
ــــة إحــــصائیة فــــي الــــزمن المــــستغرق فــــي تعلــــم وحــــدة المــــساحة بــــین المجمــــوعتین  دالل

وتتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســــة وعـــة التجریبیـــة،التجریبیـــة والـــضابطة لـــصالح المجم
ًوأیــــضا فــــي الحالیــــة فــــي مرحلــــة التطبیــــق فكلتیهمــــا طبقــــت علــــى المرحلــــة اإلبتدائیــــة،

فمقــرر المجتمــع كلیهمــا مجتمــع المملكــة العربیــة الــسعودیة لكنهمــا یختلفــان فــي المقــرر
.لقرآن الكریمهذه الدراسة یخص الریاضیات بینما الدراسة الحالیة یخص التجوید وا

ســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــي اأثـــر(بعنـــوان: )م٢٠٠٦(لـــوم وآخـــرون دراســـة أبـــو- ٨
فت هـذه هـد)تدریس اللغة اإلنجلیزیـة للـصف الثالـث األساسـي علـى التحـصیل الدراسـي

سـتخدام الوسـائط المتعـددة علـى التحـصیل الدراسـي لطـالب استقصاء أثر االدراسة إلى 
) ١٥٠(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ،ادة اللغـة اإلنجلیزیـةألساسي في مـاالصف الثالث

ًطالبــا وطالبــة مــن أربــع مــدارس حكومیــة فــي محافظــة الزرقــاء وزعــت علــى مجمــوعتین 
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ین یلختبـارین تحـصاسـتخدم اموعة تجریبیـة ومجموعـة ضـابطة وقـد متساویتین العدد مج
ى عـدة نتـائج مـن تم التأكـد مـن صـدقهما وثباتهمـا لقیـاس األثـر وقـد توصـلت الدراسـة إلـ

مــوعتین وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات التحــصیل بــین المج:أهمهــا
وتتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالیــــة فــــي مرحلــــة ،لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة

ـــة اإلبتدائیـــة لكنهمـــا یختلفـــان فـــي المقـــرر فهـــذه  التطبیـــق فكلتیهمـــا طبقـــت علـــى المرحل
،الیــة تخــص التجویــد والقــرآن الكــریمزي بینمــا الدراســة الحالدراســة تخــص مقــرر اإلنجلیــ

وكذلك یختلفان في جـنس العینـة فهـذه الدراسـة تجمـع عینتهـا بـین الـذكور واإلنـاث بینمـا 
الدراسة طبقت فـي ه ًوأیضا مجتمع الدراسة فهذ،فقطالدراسة الحالیة عینتها من اإلناث

.یة السعودیةاألردن بینما الدراسة الحالیة في المملكة العرب
فعالیــة برنــامج بالوســائط المتعــددة لتنمیــة (بعنــوان )م٢٠٠٦(دراســة حــاتم أبــو زایــدة - ٩

وهـدفت هـذه )ساسـيالمفاهیم والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف السادس األ
الدراســـة إلـــى معرفـــة فعالیـــة برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة علـــى تنمیـــة المفـــاهیم الـــصحیة 

وقـــد ، ب الـــصف الـــسادس األساســـي فـــي محافظـــات  غـــزةي الـــصحي لـــدى طـــالوالـــوع
فیمـــــا اســـــتخدم ، ي لبنـــــاء برنـــــامج الوســـــائط المتعـــــددةســـــلوب البنـــــائاســـــتخدم الباحـــــث األ

طالــــب تــــم) ٦٠(عینــــة مكونــــة مــــن ریبــــي لمعرفــــة تــــأثیر البرنــــامج علــــى ســــلوب التجاأل
ــــسیمها علــــى مجمــــوعتین تجریبیــــة وأخــــرى ضــــابطة ختبــــاروقــــد اســــتخدم الباحــــث ا، تق

:تجــاه الــوعي الــصحي وقــد توصــلت الدراســة إلــى نتــائج مــن أهمهــاصیلي ومقیــاس اتحــ
بیــة أنــه توجــد فــروق ذات  داللــة إحــصائیة بــین متوســط درجــات طلبــة المجموعــة التجری

ختبــار المفـــاهیم الــصحیة یعـــزى للبرنــامج المقتـــرح،ودرجــات المجموعـــة الــضابطة فـــي ا
ـــین متوســـ ـــة إحـــصائیة ب ط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة وكـــذلك توجـــد فـــروق ذات دالل

ـــامج المقتـــرح، ـــوعي الـــصحي یعـــزى للبرن ـــاس ال ودرجـــات المجموعـــة الـــضابطة فـــي مقی
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحالیــة فــي مرحلــة التطبیــق وهــي المرحلــة االبتدائیــة، 
لكنهـــا تختلـــف فـــي مجتمـــع الدراســـة حیـــث طبقـــت هـــذه الدراســـة فـــي غـــزة بینمـــا الدراســـة 

كمــا تختلفـــان فــي المقــرر الــذي طبقـــت فــي المملكـــة العربیــة الــسعودیة،الحالیــة طبقــت
علیــه حیــث طبقــت هــذه الدراســة علــى مقــرر العلــوم بینمــا الدراســة الحالیــة طبقــت علــى 

.مقرر التجوید والقرآن الكریم الفصل الثاني للصف الخامس االبتدائي بنات
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رنـــامج بالوســـائط فاعلیـــة ب(بعنـــوان):م٢٠٠٧(وحـــسن شـــقیر،بـــوأدراســـة كـــل مـــن - ١٠
المتعــــددة علــــى مــــستوى التحــــصیل فــــي مــــادة التكنولوجیــــا لــــدى طلبــــة الــــصف التاســــع 

التعرف على فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة علـى التحـصیل وتهدف إلى ) األساسي
سـتخدام الباحثـان المـنهج افي مادة التكنولوجیا لدى طلبة الـصف التاسـع األساسـي وقـد 

طالبـــة مـــن طالبـــات ) ٥٤(یبـــي وأجریـــت علـــى عینـــة مكونـــة مـــن البنـــائي والمـــنهج التجر
ًختبــارا االـصف التاسـع األساسـي وزعــت بالتـساوي علـى المجمــوعتین وأسـتخدم الباحثـان 

ًلیا لقیـــاس األثـــر بعـــد التأكـــد مـــن صـــدقه وثباتـــه، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود یتحـــص
التجریبیــة فــي فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط تحــصیل الطلبــة فــي المجموعــة

التحصیل لدى المجموعة التجریبیة كما أظهرت النتـائج أن للبرنـامج فاعلیـة فـي ختبارا
وتختلــف هــذه الدراســة التجریبیــة،تنمیــة التحــصیل فــي مــادة التكنولوجیــا لــدى المجموعــة

طبقـــت علـــى المرحلـــة المتوســـطة بینمـــا عـــن الدراســـة الحالیـــة فـــي مرحلـــة التطبیـــق فقـــد
لكنها تتفق معها في جنس العینة فكلیتهمـا مـن على المرحلة اإلبتدائیة،الدراسة الحالیة

ًوأیــضا تختلــف معهــا فــي المجتمــع فمجتمــع هــذه الدراســة األردن بینمــا الدراســة اإلنــاث،
تختلــف فــي المقــرر الــذي طبقــت علیــة فهــذه ًأیــضاالحالیــة المملكــة العربیــة الــسعودیة،

راســـة الحالیـــة تخـــص مقـــرر التجویـــد والقـــرآن التكنولوجیـــا أمـــا الدالدراســـة تخـــص مقـــرر
.الكریم

ستخدام برنامج حاسب آلي تعلیمي مقتـرح اأثر(بعنوان):م٢٠٠٨(دراسة مي الجاسر- ١١
هــدفت ) علــى تحــصیل طالبــات الــصف الثــاني الثــانوي لمــادة األحیــاء بمدینــة الریــاض

لـى تحـصیل ستخدام برمجیة حاسوبیة تعلیمیـة مقترحـة عاالدراسة إلى التعرف على أثر 
طالبــة،)٦٠(طالبــات الــصف الثــاني ثــانوي بمــادة األحیــاء وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

سـتخدم اوقـد ومجموعـة وضـابطةوزعت على مجموعتین بالتـساوي مجمـوعتین تجریبیـة
وقــد توصــلت الدراســة إلــى ًلیا تــم التأكــد مــن صــدقه وثباتــه لقیــاس األثــر،یًختبــارا تحــصا

ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات طالبـــات وجـــود فـــروق:نتـــائج مـــن أهمهـــا
المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الـــضابطة فـــي تحـــصیل مـــادة األحیـــاء عنـــد التطبیـــق 

ـــة البعـــدي لال ختبـــار التحـــصیلي لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة ،ووجـــود فـــروق ذات دالل
ــــین متوســــط د ــــةرإحــــصائیة ب ــــات المجموعــــة التجریبی ــــي جــــات طالب ــــق القبل ــــد التطبی عن

وتتفـق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة ختبار التحصیلي لـصالح التطبیـق البعـدي،البعدي لالو
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لكنهمـا یختلفـان فـي الحالیة في مجتمع الدراسـة فكلیهمـا فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة،
التطبیـــق فقـــد طبقـــت هـــذه الدراســـة علـــى المرحلـــة الثانویـــة بینمـــا الدراســـة الحالیـــة علـــى 

یختلفـان فـي المقـر فمقـرر هـذه الدراسـة خـاص باألحیـاء بینمـا كـذلكالمرحلة اإلبتدائیة،
لكنهمــا یتفقــان فــي جــنس العینــة مقــرر الدراســة الحالیــة خــاص بالتجویــد والقــرآن الكــریم،

.اثنفكلتیهما من اإل
ســتخدام برمجیــات الحاســب اآللــي فــي اأثــر(بعنــوان):م٢٠٠٧(دراســة أریــج الدباســي - ١٢

تلمیـــــذات الــــصف الـــــسادس ابتـــــدائي بمدینـــــة تــــدریس اللغـــــة اإلنجلیزیـــــة علــــى تحـــــصیل
ســتخدام برمجیــات الحاســوب التعلیمیــة علــى اهــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر)الریــاض

،نجلیزیـةتحصیل طالبات الصف الـسادس اإلبتـدائي بمدینـة الریـاض فـي مـادة اللغـة اإل
طالبــة مــن طالبــات الــصف الــسادس اإلبتــدائي حیــث ) ٣٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

ــــسقــــس ــــة بالت ــــى مجمــــوعتین تجریبیــــة وضــــابطةمت العین ــــارا اوقــــد أســــتخدم ،اوي عل ًختب
وقد توصلت الدراسة إلـى عـدة نتـائج ًتحصیلیا تم التأكد من صدقه وثباته لقیاس األثر،

ـــــات :مـــــن أهمهـــــا ـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات طالب وجـــــود فـــــروق ذات دالل
ة اإلنجلیزیــة لــصالح المجموعــة المجموعــة التجریبیــة والــضابطة فــي تحــصیل مــادة اللغــ

التجریبیـة  وتتفـق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي مرحلـة التطبیـق فكلتیهمـا طبقــت 
، لكنهمــا یختلفــان فــي المقــرر فهــذه إلبتدائیــة وجــنس العینــة مــن اإلنــاثعلــى المرحلــة ا

ویــد صــة بمقــرر التجالدراســة خاصــة بمقــرر اللغــة اإلنجلیزیــة بینمــا الدراســة الحالیــة خا
.والقرآن الكریم

ســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي علـــى مـــستوى اأثـــر(بعنـــوان ):م٢٠٠٨(دراســـة الحـــذیفي- ١٣
تجـــاه نحـــو مـــادة العلـــوم لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة التحـــصیل الدراســـي والقـــدرات العقلیـــة واال

ــــیم اإللكترونــــي علــــى مــــستوى )المتوســــطة هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة أثــــر التعل
عقلیـة لعلـوم لـدى تالمیـذ الـصف الثالـث المتوسـط وتنمیـة القـدرات الالتحصیل فـي مـادة ا

ًطالبـا مـن طلبـة الـصف ) ٦٠(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ،هم نحـو الـتعلمهتجـاالدیهم و
وزعت على مجمـوعتین تجریبیـة مكونـة ،لمتوسط في معهد العاصمة النموذجيالثالث ا

ر القـدرات العقلیـة ختبـااسـتخدم اًطالبـا وقـد ) ٣١(ضـابطة مكونـة مـن ًطالبا و) ٢٩(من 
ًختبــارا تحــصیلیااًمعــد مــسبقا، و تجــاه تــم التأكــد مــن صــدقهما وثباتهمــا لقیــاس اومقیــاس ،ً

ــــى عــــدة نتــــائج مــــن أهمهــــااألثــــر وقــــد توصــــلت ــــة :الدراســــة إل وجــــود فــــروق ذات دالل
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لـضابطة فــي إحـصائیة بـین متوسـطي درجــات طـالب المجموعـة التجریبیــة والمجموعـة ا
، وتختلــف یوجــد فــرق بــین الطــریقتینتجاهــات والقــدرات فإنــه اللبعــدي أمــا االالتطبیــق ا

هذه الدراسة عن الدراسة الحالیة في التطبیق فقد طبقـت علـى المرحلـة المتوسـطة بینمـا 
فهـذه الدراسـة تخـص ، كذلك یختلفان في المقررالحالیة على المرحلة اإلبتدائیةالدراسة

یختلفــان فــي ًوأیــضا،لیــة تخــص التجویــد والقــرآن الكــریمامــادة العلــوم بینمــا الدراســة الح
.بینما الدراسة الحالیة من اإلناثجنس العینة فهذه الدراسة عینتها من الذكور 

فاعلیــة برمجیــة تعلیمیــة علــى طــالب الــصف (بعنــوان )م٢٠٠٨(دراســة بنــدر المطــري-١٤
ســـتخدام برمجیـــة وهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر ا)األول الثـــانوي فـــي الرضـــیات

تعلیمیة على طالب الصف األول الثانوي في الرضـیات وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن 
ًطالبـــا مـــن الـــصف األول الثـــانوي وتـــم تقـــسیمهم إلـــى مجمـــوعتین متكـــافئتین مـــن ) ٦٠(

ســتخدام برمجیــة حاســوبیة مــا قــام الباحــث باحیــث العــدد والعمــر والتحــصیل الدراســي، ك
ق علــى ختبــار تحــصیلي طبــوتــم إعــداد ا،مقــرر الرضــیاتة حــساب المثلثــات فــي لوحــد

ــــا ًالمجمــــوعتین تطبیقــــا قبلی ــــم قــــام البا،ً ــــة باســــتخدام ث حــــث بتــــدریس المجموعــــة التجریبی
نتهاء مـن التطبیـق قـام الباحـث وبعد اال،دریس الضابطة بالطریقة التقلیدیةوت،البرمجیة

أجل الكـشف عـن الفـروق ًلي مرة أخرى على المجموعتین من بتطبیق االختبار التحصی
وجــود فــروق ذات :هــذه الدراســة إلــى نتــائج مــن أهمهــابــین المجمــوعتین وقــد توصــلت

على االختبـار )المجموعتین التجریبیة والضابطة(داللة إحصائیة في تحصیل الطالب 
وتختلـف لـى المعالجـة التجریبیـة،عة التجریبیة یعزى إالتحصیلي البعدي لصالح المجمو

ن الدراســة الحالیــة فــي عینــة الدراســة حیــث طبقــت علــى الــذكور بینمــا هــذه الدراســة عــ
یـث طبقـت وكـذلك تختلـف فـي المرحلـة الدراسـیة ح،الدراسة الحالیة طبقت على اإلنـاث

ول الثـــانوي بینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى الـــصف هـــذه الدراســـة علـــى الـــصف األ
یـه الدراسـتین حیـث طبقـت طبقـت علتدائي، كذلك تختلف في المقرر الـذيالخامس االب

. سة طبقت في مقرر التجوید والقرآنهذه الدراسة في مقرر الرضیات بینما الدرا
ســب وســتخدام برنــامج تعلیمــي محاأثــر(بعنــوان): م٢٠٠٩(دراســة البــشایرة والفتینــات -١٥

فــي إجــراء التجــارب الكیمیائیــة فــي تحــصیل طلبــة الــصف التاســع األساســي فــي مبحــث 
ســتخدام برمجیــة تعلیمیــة استقــصاء أثــر اهــدفت الدراســة إلــى )األرضالكیمیــاء وعلــوم

حاسوبیة في إجراء التجارب الكیمیائیة في تحـصیل طلبـة الـصف التاسـع األساسـي فـي 
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وحــــدة نــــشاط الفلــــزات مــــن مبحــــث الكیمیــــاء وعلــــوم األرض مقارنــــة بالطریقــــة التقلیدیــــة 
ف التاســـع األساســـي فـــي وطالبـــة مـــن الـــصًطالبـــا) ١١٦(،وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

اثنتـان ذكـور،(مدیریة التربیة والتعلیم في منطقة القصیر، ووزعت إلى أربع مجموعـات 
ًختبـارا تحـصیلیا تـم الاواألخریـان ضـابطتان وقـد ُأسـتخدم )واثنتان إناث تأكـد مـن صـدقة ً

وجـود فـروق ذات :الدراسة إلى عـدة نتـائج مـن أهمهـاوقد توصلت،وثباته لقیاس األثر
لة إحصائیة في تحصیل طلبـة الـصف التاسـع األساسـي فـي مبحـث الكیمیـاء وعلـوم دال

وتختلـف هــذه الدراســة ،لتــدریس لــصالح المجموعـة التجریبیــةاألرض تعـزى إلــى طریقـة ا
عـــن الدراســـة الحالیـــة فـــي التطبیـــق فقـــد طبقـــت علـــى المرحلـــة المتوســـطة بینمـــا الدراســـة

فهــذه الدراســة تخــص مقــرر تلــف فــي المقــرركــذلك تخ،الحالیــة علــى المرحلــة اإلبتدائیــة
ًالكیمیــاء بینمــا الدراســة الحالیــة تخــص التجویــد والقــرآن الكــریم وأیــضا فــي جــنس العینــة 

وكـذلك فـي ،ینما الدراسـة الحالیـة اإلنـاث فقـطفعینة هذه الدراسة تضم الذكور واإلناث ب
ة العربیــــة مجتمــــع الدراســــة فهــــي تخــــص األردن بینمــــا الدراســــة الحالیــــة تخــــص المملكــــ

السعودیة
ت بالبرمجیـات التعلیمیـة الحاسـوبیة وقیـاس فاعلیتهـا فـي مـواد یـنُعدراسات : المحورالثاني

:ًالتربیة االسالمیة خاصة والتي یتم تدریسها في كافة المراحل التعلیمیة
وقــد هــدفت هــذه الدراســات إلــى إســتخدام برمجیــات تعلیمیــة حاســوبیة مــن أجــل معرفــة أثرهــا 

ًفــي مــواد التربیــة اإلســالمیة خاصــة والتــي تــدرس فــي مراحــل تعلیمیــة مختلفــة وقــد تعــددت وفاعلیتهــا
:الدراسات السابقة في هذا المجال حیث تمكنت الباحثة من اإلطالع على الدراسات التالیة

تـــصمیم برمجیـــة تعلیمیـــة محوســـبة ودراســـة (بعنـــوان ): م٢٠٠١(دراســـة مـــي رضـــوان -١
حـصیل طلبـة الـصف الـسادس األساسـي لـبعض مفـاهیم أثرها وأثـر متغیـر الحركـة فـي ت

ـــر الحركـــة علـــى و)الحـــج  ـــة محوســـبة وأثـــر متغی ـــاس أثـــر برمجی ـــى قی هـــدفت الدراســـة إل
تحــصیل طلبــة الــصف الــسادس األساســي لــبعض مفــاهیم الحــج وتكونــت عینــة الدراســة 

) ٢٠(طالبــة وزعــت علــى ثــالث مجموعــات ، مجموعــة تجریبیــة أولــى تــضم ) ٧٠(مــن 
، ومجموعـة تجریبیـة میة محوسبة ذات صور ورسوم متحركةببرمجیة تعلیطالبة درست
، ةذاتهــــا ولكــــن  صــــورها ثابتــــطالبــــة درســــت مــــن خــــالل البرمجیــــة) ٢٠(ثانیــــة تــــضم 

ًختبــارا اوقــد أســتخدم ،طالبــة درســت بالطریقــة التقلیدیــة)٢٠(ومجموعــة ضــابطة تــضم 
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وصلت الدراسـة عـدة نتـائج مـن ًتحصیلیا تم التأكد من صدقه وثباته لقیاس األثر، وقد ت
:أهمها

تي درسن بواسطة البرمجیـة ة إحصائیة بین تحصیل الطالبات اآلوجود فروق ذات دالل
، كمـا أظهـرت النتـائج لضابطة لصالح المجموعة التجریبیةالمحوسبة وبین والمجموعة ا

وقــد ،الح البرمجیـة ذات الــصور المتحركـةأثـر لمتغیـر الحركــة فـي التحـصیل وذلــك لـص
همـــا طبقـــت علـــى تفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الحالیـــة فـــي مرحلـــة التطبیـــق فكلتیا

لكنهما تختلفان في المقرر فهي تخص مقرر الفقـه والدراسـة الحالیـة ،المرحلة اإلبتدائیة
، فـــي جـــنس العینـــة كلتیهمـــا مـــن اإلنـــاثتخــص التجویـــد والقـــرآن الكـــریم ،لكنهمـــا تتفقـــان 

ة مــع هــذه الدراســة خــاص بــاألردن أمــا الدراســة الحالیــكــذلك تختلفــان فــي المجتمــع فمجت
.فیخص المملكة العربیة السعودیة

سـتخدام برمجیـة تعلیمیـة عـن وحـدة الحـدیث اأثـر (بعنـوان):م٢٠٠١(دراسة الیوسـف -٢
ـــشریف علـــى تحـــصیل طلبـــة الـــصف العاشـــر وهـــدفت )األساســـي فـــي األردنالنبـــوي ال

ة تعلیمیـة محوسـبة فـي الحـدیث الـشریف سـتخدام برمجیـاالدراسة إلى التعـرف علـى أثـر 
ًطالبـا)٧٦(وتكونت عینة الدراسة مـن ،تحصیل طالب الصف العاشر األساسيعلى

،درسة النموذجیة في جامعة الیرمـوكوطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في الم
طالــب وطالبــة ومجموعــة ) ٤٠(وزعــت علــى مجمــوعتین مجموعــة تجریبیــة مكونــة مــن 

ًختبــارا تحــصیلیا تــم التأكــد مــن اوقــد أســتخدم ،طالــب وطالبــة)٣٦(ة مــن ضــابطة مكونــ ً
وجـود فـروق :الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاصدقه وثباته لقیاس األثر وقد توصلت

كمــا أنــه ال،ریبیــةذات داللــة إحــصائیة تعــزى لطریقــة التــدریس لــصالح المجموعــة التج
نس وتختلـف هـذه الدراسـة عـن الدراسـة د فروق ذات داللـة إحـصائیة تعـزى إلـى الجـجوت

الحالیــة علــى الحالیــة فــي التطبیــق فهــي طبقــت علــى المرحلــة المتوســطة بینمــا الدراســة
فهـي تخـص مقـرر الحـدیث بینمـا الدراسـة ًأیضا تختلفان فـي المقـرر،المرحلة اإلبتدائیة
الدراســة ، كــذلك تختلفــان فــي عینــة الدراســة فهــذه لتجویــد والقــرآن الكــریمالحالیــة تخــص ا
ـــة ضـــمت الـــذكور ـــاث بینمـــا الدراســـة الحالی ـــاث فقـــطاواإلن ، وكـــذلك قتـــصرت علـــى اإلن

یــــة تخــــص المملكــــة العربیــــة المجتمــــع فقــــد خــــصت مجتمــــع األردن بینمــــا الدراســــة الحال
.السعودیة
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طریقة التعلم بمساعدة الحاسوب فـي أثر(بعنوان: )م٢٠٠٣(اهللا دراسة صبحي وعبد-٣
ســتخدام استقــصاء أثــراهــدفت إلــى وقــد)لــدى الطلبــة الموهــوبینإتقــان الــتالوة والتجویــد 

الحاسوب في مستوى إتقان أحكام التالوة والتجوید مقارنة بالتعلم الـصفي التقلیـدي لـدى 
وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ،فـي مـدارس الیوبیـل فـي مدینـة عمـانطلبة الصف العاشـر

ین مجموعـة تجریبیـة مكونـة من الموهوبین ووزعـت علـى مجمـوعتةوطالبًطالبا) ١١٥(
ومجموعـــة ضـــابطة مكونـــة ،طالبـــة درســـت بواســـطة البرمجیـــة)٢٥(ًطالبـــا و)٣٣(مـــن 
ًختبــارا نظــري اوقــد أســتخدم ،طالبــة درســت بالطریقــة التقلیدیــة) ٢٥(ًطالبــا و)٣٢(مــن 

الدراسـة إلـى وقد توصلت،وثباتهما لقیاس األثرشفوي بعد التأكد من صدقهما ًختبارااو
ى التـدریس بمــساعدة وجــود فـروق ذات داللـة إحــصائیة تعـزى إلــ:ائج مــن أهمهـاعـدة نتـ

ختبــار المظــري لألحكــام جمیعهــا لــصالح التــدریس بواســطة الحاســوب الحاســوب فــي اال
لألحكـام ختبـار الـشفوي ود فروق ذات داللة إحصائیة فـي اال،كما دلت النتائج على وج

وكذلك عـدم ،اء حكم اإلدغام الشفويستثناسوب بعها لصالح التدریس بواسطة الحایجم
تبــار النظــري فــي أحكــام خإحــصائیة تعــزى إلــى الجــنس فــي االوجــود فــروق ذات داللــة 

أمــا ،لــصالح اإلنــاثةغنــفــي اإلدغــام بغنــة لــصالح الــذكور واإلدغــام بغیــرالتجویــد إال
ختبـــار الـــشفوي فـــال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تعـــزى إلـــى التفاعـــل بـــینفـــي اال

حالیة فـي العنایـة وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة ال،ریقة والجنس في معظم األحكامالط
ـــد ـــى الطلبـــة الموهـــوبین بینمـــا ،بأحكـــام التجوی لكنهـــا تختلـــف عنهـــا فـــي أنهـــا طبقـــت عل

الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طالبـــات العادیـــات فقـــط وكـــذلك تختلفـــان فـــي العینـــة فقـــد 
قتـصرت علـى اإلنـاث فقـط، انمـا الدراسـة الحالیـة واإلنـاث بیضمت هذه الدراسة الذكور

ختلفتــا فــي المجتمــع فمجتمــع هــذه الدراســة خــاص بــاألردن بینمــا الدراســة الحالیــة اكمــا 
ًخـاص بالمملكــة العربیــة الــسعودیة وأیــضا مرحلــة التطبیــق كانــت فــي هــذه الدراســة علــى 

.یةالحالیة على المرحلة اإلبتدائالمرحلة المتوسطة بینما في الدراسة
ــ):م٢٠٠٥(دراســة العــسیري -٤ فــي موضــوع هتــصمیم برنــامج حاســوبي وتطبیقــ(وانبعن

هـدفت وقـد)الفقـه للـصف الثـاني الثـانوي الـشرعيأحوال الوراثة فـي المیـراث مـن مقـرر
الدراسة إلى معرفة أثر برمجیة تعلیمیة حاسوبیة خصصت لموضـوع أحـوال الوراثـة فـي 

لـــوم الـــشرعیة علـــى التحـــصیل ثـــانوي قـــسم العالمیـــراث فـــي مقـــرر الفقـــه للـــصف الثـــاني 
ًطالبا من طالب الصف الثاني ثانوي القـسم )٣٤(وتكونت عینة الدراسة من ،الدراسي
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ــــد العزیــــز ــــشرعي بمجمــــع األمیــــر ســــلطان بــــن عب وزعــــت علــــى –القــــسم الثــــانوي -ال
ختبـار اوقـد أسـتخدم ) ١٧(مكونـة مـن ًطالبا وضابطة)١٧(مجموعتین تجریبیة مكونة 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتـائج ،تأكد من صدقه وثباته لقیاس األثریلي تم التحص
ختبـار التحـصیلي داللـة إحـصائیة فـي متوسـط درجـات االوجـود فـروق ذات :من أهمها 

البعدي بین المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة لـصالح المجموعـة التجریبیـة، وتتفـق هـذه 
طبقــــت بالمملكــــة العربیــــة فكلتیهمــــادراســــةع الالدراســــة مــــع الدراســــة الحالیــــة فــــي مجتمــــ

لكنهما یختلفان فـي مرحلـة التطبیـق حیـث طبقـت هـذه الدراسـة علـى المرحلـة ،السعودیة
وكـذلك تختلفـان فـي المقـرر فهـذه ،الحالیة على المرحلة اإلبتدائیةالثانویة بینما الدراسة

.ید والقرآن الكریمالیة تخص التجوبمقرر الفقه بینما الدراسة الحةاصالدراسة خ
ســــتخدام تقنیتــــین تربــــویتین فــــي اأثــــر(بعنــــوان : )م٢٠٠٥(دراســــة المجــــالي والجــــازي -٥

تـــدریس أحكـــام الـــتالوة والتجویـــد علـــى تحـــصیل طالبـــات الـــصف الثـــامن األساســـي فـــي 
هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر و)مــدارس البادیــة الجنوبیــة التابعــة لمدیریــة تربیــة معــان

وب في تحصیل طالبات الصف الثـامن األساسـي فـي مـدارس ستخدام المسجل والحاسا
ـــة الدراســـة مـــن لتربیـــة معـــانالبادیـــة الجنوبیـــة التابعـــة طالبـــة مـــن )٦٠(، وتكونـــت عین

المجموعــة : ،وزعــت علـى ثــالث مجموعــات بالتــساويطالبـات الــصف الثــامن األساســي 
ـــى  ـــة الثاوالمج) ســـتخدام المـــسجلاب(درســـت التجریبیـــة األول ـــة ودرســـت موعـــة التجریبی نی

وقـــد أســـتخدم ،الـــضابطة درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــةوالمجموعـــة )ســـتخدام الحاســـوباب(
ًختبـــارا تحـــصیلیا ا وتـــم التأكـــد مـــن صـــدقه وثباتـــه لقیـــاس األثـــر وقـــد )تحریـــري وشـــفوي(ً

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین : الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاتوصلت
د فـروق ، وقد كـشفت النتـائج عـن وجـوعزى لطریقة التدریسراسة الثالث تمجموعات الد

ختبـــار الـــشفوي المعـــدل تعـــزى لطریقـــة التـــدریس لـــصالح ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى اال
ســـتخدام المـــسجل وتتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع اة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي درســـت بالمجموعـــ

تختلفــان فــي التطبیــق الدراســة مــع الدراســة الحالیــة فــي العنایــة بأحكــام التجویــد لكنههمــا 
الحالیــــة علــــى المرحلــــة فهــــذه الدراســــة طبقــــت علــــى المرحلــــة المتوســــطة بینمــــا الدراســــة

أنهمــا تختلفــان فــي إال،ي جــنس العینــة فكلتیهمــا مــن اإلنــاثًوتتفــق أیــضا فــ،اإلبتدائیــة
المجتمع فقد طبقت هذه الدراسـة علـى مجتمـع األردن أمـا الدراسـة الحالیـة ففـي المملكـة 

.السعودیةالعربیة
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ســـتخدام البرمجیـــة الحاســـوبیة فـــي حفـــظ افعالیـــة (بعنـــوان ):م٢٠٠٥(دراســـة القـــدیري -٦
هـــدفت وقـــد)حتفـــاظ بـــالتعلم لـــدى تالمیـــذ الـــصف الـــسادس االبتـــدائيالقـــرآن الكـــریم واال

الكـریم مـن إنتـاج شـركة صـخر الدراسة إلى التعرف على فاعلیة برمجیة لتحفیظ القـرآن 
، وتكونــت عینــة الدراســة مــن طــالب الــصف الــسادس اإلبتــدائيلــدى حتفــاظ بــالتعلمواال

جمــوعتین ، وزعــت بالتــساوي علــى ممــن طــالب الــصف الــسادس اإلبتــدائيًطالبــا) ٥٠(
ًتحــصیلیا تــم التأكــد مــن صــدقه ًختبــارااوأســتخدم الباحــث ،بالتــساوي تجریبیــة وضــابطة

وجـود فـروق ذات :الدراسـة إلـى عـدة نتـائج مـن أهمهـاوثباته لقیاس األثر وقـد توصـلت
ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط در جـــات دالل

ًختبـــار البعـــدي فـــي مهـــارات الحفـــظ األربـــع إجمـــاال طـــالب المجموعـــة الـــضابطة فـــي اال
ً، وأیــضا وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین ًفــصیال لــصالح المجموعــة التجریبیــةوت

جـــــات طـــــالب المجموعـــــة لتجریبیـــــة ومتوســـــط درمتوســـــط درجـــــات طـــــالب المجموعـــــة ا
ًفـــصیال ًختبـــار البعـــدي المؤجـــل فـــي مهـــارات الحفـــظ األربـــع إجمـــاال وتالـــضابطة فـــي اال

وتتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالیــــة فــــي مرحلــــة .لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة
ـــسعود ـــة ال ـــة وكـــذلك فـــي مجتمـــع الدراســـة بالمملكـــة العربی ـــة اإلبتدائی یة التطبیـــق بالمرحل

،كــذلك یتفقــان فــي مقــرر الــذي تدرســه الدراســة لكــن هــذه الدراســة تــدور حــول مهــارات 
مـن أحكـام النـون الحفظ األربع بینما الدراسـة الحالیـة تعتنـي بإجـادة الـتالوة عنـد الـتمكن 

الـذكور بینمـا ًأیضا تختلف في جنس العینة فهذه الدراسـة عینتهـا مـن،الساكنة والتنوین
.تها من اإلناثعینالدراسة الحالیة

أثـر اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي اكـساب (بعنـوان : )م٢٠٠٥(دراسة هند أحمد الحمد -٧
وهــدفت إلــى الوقــوف علــى )الطالبــات المعلمــات بعــض مهــارات تــدریس القــرآن الكــریم 

أثــــر اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي تحــــصیل الطالبــــات المعلمــــات مــــن قــــسم الدراســــات 
داد المعلمات لبعض مهارات إعداد وتنفیـذ وتقـویم دروس اإلسالمیة بكلیة التربیة في إع

ًالتربیــة اإلســالمیة مقارنــة بالتــدریس دون اســتخدام الحاســب وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
جمیــع الطالبــات المعلمــات مــن قــسم الدراســات اإلســالمیة بكلیــة التربیــة بــالزلفي والالتــي 

اختبــار تحــصیلي :دوات هــيیقمــن باإلعــداد التربــوي وقــد صــممت لهــذه الدراســة ثــالث أ
وجــود فــروق : وخلــصت إلــى نتــائج أهمهــا CDاســطوانه مدمجــة ، بطاقــة مالحظــة،

لـصالح المجموعـة التجریبیـة فـي التحـصیل المعرفـي ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائیة عنـد 
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وقــد اختلفــت هــذه الدراســة مــع ، البعــدي فــي مجــال مهــارات إعــداد دروس القــرآن الكــریم
ینـة الدراسـة حیـث طبقـت علـى الطالبـات المعلمـات بینمـا الدراسـة الدراسة الحالیـة فـي ع

.الحالیة طبقت على المرحلة اإلبتدائیة
أثــر اســتخدام الحاســب اآللــي فــي (بعنــوان ): م٢٠٠٥(دراســة ســمیوة أحمــد الزهرانــي -٨

تعلـــیم القـــرآن الكـــریم علـــى التحـــصیل واالتجـــاة نحـــو مـــادة القـــرآن الكـــریم لـــدى طالبـــات 
وهــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام الحاســب اآللــي ) ســطالــصف األول المتو

فـــي التـــدریس فـــي تحـــصیل طالبـــات الـــصف األول المتوســـط نحـــو تـــدریس مـــادة القـــرآن 
طالبـــــة موزعـــــة علـــــى ) ٧٧(الكـــــریم واتجـــــاههن نحوهـــــا، وتكونـــــت عینـــــة الدراســـــة مـــــن 

الحاســـب طالبـــة درســـت القـــرآن الكـــریم باســـتخدام )٣٨(مجمـــوعتین تجریبیـــة تكونـــت مـــن 
ـــــت مـــــن  ـــــة وقـــــد )٣٩(اآللـــــي واألخـــــرى ضـــــابطة تكون طالبـــــة درســـــت بالطریقـــــة التقلیدی

مقیـــاس االتجاه،واســـتمارة التقیـــیم وقـــد :اســـتخدمت الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة أدتـــان همـــا
بــین متوســطي درجــات توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة:توصــلت إلــى النتــائج التالیــة

الضابطة في االختبار البعدي لـصالح المجموعـة اتجاه طالبات المجموعتین التجریبیة و
،وقد اتفقت هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي مجتمـع الدراسـة حیـث طبقـت التجریبیة

فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة لكنهـــا اختلفـــت فـــي مرحلـــة التطبیـــق حیـــث طبقـــت هـــذه 
لخـامس الدراسة على الصف االول متوسط بینما الدراسـة الحالیـة طبقـت علـى الـصف ا

.االبتدائي وكذلك اتفقت في جنس العینة فكالهما طبقت على االناث
ســــتخدام برمجیــــة تعلیمیــــة مقترحــــة علــــى اأثــــر(بعنــــوان ):م٢٠٠٨(دراســــة المرشــــود -٩

تجاهـاتهم نحوهـا فـي االتحصیل الدراسي لطلبة الصف األول الثانوي في مـادة التوحیـد و
ســتخدام برمجیــة تعلیمیــة فــي اأثــر رفــةهــدفت الدراســة إلــى معوقــد)مدینــة مكــة المكرمــة

،تجاهات طالب الـصف األول ثـانوياد وفق المنهج المقرر على تحصیل ومادة التوحی
ًطالبــا وزعــت علــى مجمــوعتین مجموعــة تجریبیــة مكونــة )٥٦(وتكونــت عینــة الدراســة 

وقـــد أســـتخدم الباحـــث ،ًطالبـــا) ٢٦(موعـــة ضـــابطة مكونـــة مـــن ًطالبـــا ومج) ٣٠(مـــن 
وقـــد تجـــاه تـــم التأكـــد مـــن صـــدقهما وثباتهمـــا لقیـــاس األثـــر،اًلیا ومقیـــاس ًختبـــارا تحـــصیا

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین :الدراســـة إلـــى عـــدة نتـــائج مـــن أهمهـــاتوصـــلت
ختبــــار تجریبیــــة والمجموعــــة الــــضابطة فــــي االمتوســــطي درجــــات طــــالب المجموعــــة ال

ســــــتخدام االح جاهــــــات كانــــــت لــــــصتًلح المجموعــــــة التجریبیــــــة وأیــــــضا االالبعــــــدي لــــــصا
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لمملكــــة العربیــــة ســــتان فــــي مجتمــــع الدراســــة حیــــث كــــان بااتفقــــت الدراوقــــد ،الحاســــوب
ختلفتا في مرحلة التطبیق فهـذه الدراسـة طبقـت علـى المرحلـة الثانویـة االسعودیة لكنهما 

ة ختلفــت فـي المقــرر فهـذه الدراســاًوأیـضا االبتدائیـةعلـى المرحلــة بینمـا الدراسـة الحالیــة
خاصة بمقرر التوحید بینما الدراسة الحالیة تخص التجوید والقرآن الكـریم وكـذلك جـنس 

.لدراسة الحالیة ستطبق على اإلناثالعینة كان من الذكور بینما ا
فاعلیــة برمجیــة وســائط مقترحــة لتــدریس بعــض (بعنــوان:)هـــ١٤٣١(دراســة التــویجري -١٠

في منطقة القصیم التعلیمیة وأثرهـا موضوعات فقه العبادات لتالمیذ المرحلة المتوسطة
هــدفت إلــى تــصمیم برمجیــة تحــوي و)علــى التحــصیل العلمــي والممارســة العملیــة لــدیهم

الوسائط المتعددة من نص وصـوت وصـور ثابتـة ومتحركـة لتـدریس بعـض موضـوعات 
فقه العبادات كالطهـارة والـصالة لتالمیـذ الـصف األول المتوسـط ومـن ثـم الوقـوف علـى 

هما اسمت إلــى مجمــوعتین إحــدًتلمیــذا قــ) ٦٤(الدراســة مــن ة وتكونــت عینــة مــدى فاعلیــ
سـتخدم اًتلمیـذا وقـد ) ٣٢(ابطة مكونة مـن ًتلمیذا واألخرى ض) ٣٢(تجریبیة مكونة من 

ن تـم التأكـد مـن صـدقهما ختبـارین أحـدهما تحـصیلي واألخـر أداء عملـي بعـد أاالباحث 
داللة إحصائیة بین متوسـطي درجـات وخلص إلى نتائج أهمها وجود فرق ذيوثباتهما 

المجموعـــة التجریبیـــة والـــضابطة فـــي القیـــاس البعـــدي لمـــستوى تحـــصیل تالمیـــذ الـــصف 
بواســـطة برمجیـــة الوســـائط األول المتوســـط لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت

ًوأیـــــضا وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــط درجـــــات تالمیـــــذ ،المتعـــــددة
ختبـــار األداء اجـــات تالمیـــذ المجموعـــة الـــضابطة فـــي بیـــة ومتوســـط درالمجموعـــة التجری

مـع الدراسـة ةسـاتفقـت هـذه الدراوقـد ،ي وذلك لصالح المجموعة التجریبیـةالعملي البعد
ختلفــت الكنهـا ،بقـت فـي المملكـة العربیـة الـسعودیةالحالیـة فـي مجتمـع الدراسـة حیـث ط

ة الحالیــة علــى طة بینمــا الدراســفــي مرحلــة التطبیــق حیــث طبقــت علــى المرحلــة المتوســ
ختلفــت فــي نــوع العینــة كانــت فــي هــذه الدراســة العینــة مــن اًوأیــضا ،االبتدائیــةالمرحلــة 

ختلفـت فـي المقـرر فهـذه الدراسـة اًما في الدراسـة الحالیـة مـن اإلنـاث، وأیـضا الذكور بین
.ة الحالیة تخص التجوید والفقهتخص مقرر الفقه بینما الدراس
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فیمــا ســبق استعراضــهاســات الــسابقة المحلیــة منهــا أو العربیــة واألجنبیــة التــي تــم اجمیــع الدر

بالبرمجیات التعلیمیة الحاسوبیة وقیـاس فاعلیتهـا فـي مختلـف المـواد التـي یـتم اعتنتالدراسات ًًسواء
ـــة أو ـــاس باُعنیـــتدراســـات تدریـــسها فـــي كافـــة المراحـــل التعلیمی ـــات التعلیمیـــة الحاســـوبیة وقی لبرمجی

ًخاصــة والتــي یــتم تدریــسها فــي كافــة المراحــل التعلیمیــة كانــت اإلســالمیةفاعلیتهــا فــي مــواد التربیــة 
لفـة مـن العملیـة التعلیمیـة تلـك البرمجیـات فـي جوانـب مختاسـتخدامجمیعها تهدف إلى معرفة فاعلیـة 

وقــــد ) فــــاظ بــــالتعلمحتاال،كتــــساب مهــــاراتا،قلیــــةوالقــــدرات العتنمیــــة التفكیــــر،تجاهــــاتا،تحــــصیل(
المرحلـة تباینت تلك الدراسات في جوانب عدة منها ماله عالقة بالمقرر الدراسي أو جـنس العینـة أو

ئجهــا ویتــبن مــن نــوع المتغیــرات التابعــة أو طریقــة توزیــع مجموعــات الدراســة أو فــي نتاالتعلیمیــة أو
:تيسبق اآلخالل مما

یدل مما) م٢٠٠٠(ًداد تصاعدیا من عام ألخر وبالتحدید من عام سات تزاإن الدر- ١
ن في مجال تقنیات التعلیم بعملیة یصد اھتمام من قبل الباحثین المتخصعلى وجو

.تصمیم البرمجیات التعلیمیة
طبق في سات السابقة فمن تلك الدراسات مااتنوع البیئات المطبقة فیھا تلك الدر- ٢

.طبق في بیئات عربیةومنھا مااألجنبیةبق في البیئة طالبیئة المحلیة ومنھا ما
قیاس أثر إلىھدفت سات مااتباین الدراسات السابقة من حیث أھدافھا فمن تلك الدر- ٣

) م٢٠٠١(استخدام البرمجیات التعلیمیة على التحصیل فقط كدراسة ھدى السویلم 
ودراسة الدوسري ) م٢٠٠٢(ودراسة وانج ) م٢٠٠١(ودراسة مي رضوان

) . م٢٠٠٧(وحسنشقیربوودراسة أ) م٢٠٠٧(ودراسة مي الجاسر) م٢٠٠٥(
جانب التحصیل ومن ھذه الدراسات السابقة التي إلىوبعضھا جمع متغیرات أخرى 

ودراسة ) م٢٠٠٣(دراسة محمد والعجلوني واالتجاھاتجمعت بین التحصیل 
ودراسة )م٢٠٠٨(ودراسة الحذیفي )م٢٠٠٦(ودراسة ویسكا ) م٢٠٠٤(الشمراني 
،ودراسات أخرى جمعت بین التحصیل ومقدار التعلم كدراسة ) م٢٠٠٨(المرشود 

وتتفق الدراسة الحالیة مع تلك ) .م٢٠٠٦(ودراسة البیشي )م٢٠٠٤(الشمراني 
في الدراسة الرئیسیةأھمیة التحصیل وعده أحد المتغیرات في تقدیرت سااالدر

.الحالیة 
طبق على سات السابقة فمنھا مااتناولتھا الدرتنوع المراحل التعلیمیة التي    - ٤

ودراسة ) م٢٠٠٢(ودراسة وانج )م٢٠٠٠(المرحلة االبتدائي كدراسة ھدى السویلم
طبق في المرحلة ،ومنھا ما) ٢٠٠٧(ودراسة أریج الدباسي ) م٢٠٠٦(القدیري 

ودراسة ) م٢٠٠٣(ودراسة الودیان )م٢٠٠١(المتوسطة كدراسة مي رضوان 
طبق في ،ومنھا ما) م٢٠٠٩(ودراسة البشایرة والفتینات ) م٢٠٠٥(الدوسري 

ودراسة ) م٢٠٠٥(العسیريودراسة) م٢٠٠٤(المرحلة الثانویة كدراسة الشمراني 
، وھذا التنوع في المراحل )م٢٠٠٨(ودراسة المرشود ) م٢٠٠٧(مي الجاسر

ات التعلیمیة التعلیمیة التي شملتھا الدراسات السابقة یدل على إمكانیة تطبیق البرمجی
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.الحاسوبیة على جمیع المراحل التعلیمیة 
یدل على إمكانیة توظیف تنوع المواد التعلیمیة التي شملتھا الدراسات السابقة مما- ٥

ختصت بالرضیات في أكثر من تخصص فمن الدراسات ما االبرمجیات التعلیمیة 
بیشي ودراسة ال) م٢٠٠٤(ودراسة الشمراني ) م٢٠٠٢(وآخرونكدراسة وانج 

اختصت بالعلوم وفروعھ ،ومن ھذه الدراسات ما) م٢٠٠٦(
وآخرون ودراسة ویسكا) م٢٠٠٣(كدراسة محمد والعجلوني)كیمیاء،أحیاء،فیزیاء(
كدراسة مي اإلسالمیةاختصت بالتربیة ،ومن ھذه الدراسات ما)م٢٠٠٦(

،ودراسة العسیري ) م٢٠٠٣(هللاعبدوودراسة صبحي ) م٢٠٠١(رضوان
الدباسي أریجاختصت باللغة االنجلیزیة كدراسة ومن ھذه الدراسات ما،) م٢٠٠٥(
اختصت باللغة العربیة كدراسة الدوسري ،ومن ھذه الدراسات ما) م٢٠٠٧(
،وھذا التنوع في التخصصات یؤكد اھتمام الباحثین في شتى المجاالت ) م٢٠٠٥(

.بدراسة فاعلیة توظیف البرمجیات التعلیمیة في التدریس
طبقت على ن الدراسات السابقة من حیث جنس العینة فمن تلك الدراسات ماتبای- ٦

ومن تلك الدراسات ) م٢٠٠٥(ودراسة الدوسري) م٢٠٠٣(الذكور كدراسة الودیان 
ودراسة مي رضوان ) م٢٠٠١(كدراسة ھدى السویلماإلناثطبقت على ما
.، والدراسة تتشابھ مع الدراسات التي طبقت على االناث ) م٢٠٠١(

تباین التصمیم التجریبي للدارسات السابقة ،فبعض الدراسات قسمت العینة على - ٧
ثالث مجموعات ،مجموعتین تجریبیتین ومجموعة ضابطة كدراسة ھدى 

) م٢٠٠١(وآخرونودراسة ویسكا) م٢٠٠١(ودراسة مي رضوان)م٢٠٠١(السویلم
تجریبیة مجموعتین إلىفي حین أن معظم الدراسات السابقة قسمت العینة فیھا 

) م٢٠٠٣(ودراسة محمد والعجلوني ) م٢٠٠٢(وآخرونوضابطة كدراسة وانج 
والدراسة الحالیة تتفق مع ) م٢٠٠٨(ودراسة المرشود) م٢٠٠٥(ودراسة العسیري

.مجموعتین تجریبیة وضابطةإلىالنوع الثاني حیث قسمت العینة فیھا 
قبلي وبعدي كدراسة یاراختأغلب الدراسات السابقة التجریبي القائم على اعتمدت- ٨

ودراسة العسیري ) م٢٠٠٣(ودراسة محمد والعجلوني ) م٢٠٠١(ھدى السویلم 
،بینما استخدمت بعض الدراسات ) م٢٠٠٩(ودراسة البشایرة والفتینات ) م٢٠٠٥(

التصمیم التجریبي القائم على اختیار قبلي وبعدي مباشر وقبلي وبعدي مؤجل 
والدراسة الحالیة تتفق مع ) م٢٠٠٤(الشمراني ودراسة ) م٢٠٠٣(كدراسة الودیان 

.النوع األول 
توصیات الدراسات السابقة التي أجریت في المملكة العربیة السعودیة إلىبالنظر- ٩

تكاد تجمع على التوصیة بأھمیة تصمیم برمجیات تعلیمیة في المجاالت 
ة قائمة یعطي أھمیة لھذه الدراسة حیث مازالت الحاجوالتخصصات المختلفة مما

.   دراسات محلیة في ھذا المجالإلى
ــ فــي كیفیــة بنــاء ةوقــد ســاعدت هــذه الدراســات الــسابقة فــي تكــوین تــصور شــامل لــدى الباحث

ختیــار منهجیــة مالئمــة للدراســة الحالیــة اوقــد ســاعدت الدراســات الــسابقة فــي أدوات الدراســة الحالیــة،
التجریبي المناسب لهاشبهختیار التصمیماو 
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الفصل الثالث
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ًیتنـــاول هـــذا الفـــصل عرضـــا مفـــصال لمـــنهج الد یتطرق إلـــى كمـــا،راســـة وتـــصمیمها التجریبـــيً

التــيتبعــت فــي هــذه الدراســةلإلجــراءات التــي اًایتــضمن عرضــتهــا ،التعریــف بمجتمــع الدراســة وعین
تحلیــل :ة تــضمنتمــن خــالل عــدة خطــوات رئیــستمثلــت فــي اإلعــداد للتجربــةتكونــت مــن مــرحلتین 

م تحدیـد وصـیاغة ثـ،لیـل وثباتـهمـع تحدیـد صـدق هـذا التح،توى موضوعات أحكام المـیم الـساكنةمح
ومــن ثــم إعــداد دلیــل الســتخدام ،لحاســوبیةمجیــة الوســائط المتعــددة اثــم إعــداد بر،األهــداف الــسلوكیة

ختبـــار تحـــصیلي أدوات الدراســـة وهـــي عبـــارة عـــن اتـــصمیم تبـــع ذلـــك و،برمجیـــة الوســـائط المتعـــددة
أمــا المرحلــة ،وى التطبیــقمعرفــي یقــیس كــل مــن مــستوى التــذكر والفهــم وبطاقــة مالحظــة تقــیس مــست

المختـارة ومقابلـة معلمـة المـادة وضـبط فتضمنت إجراءات تطبیق التجربة من زیارة المـدارس: الثانیة
ــــار ــــم تطبیــــق االختب ــــة المجموعــــة التجریبیــــة ث ــــرات الدراســــة ومــــن ثــــم تهیئ التحــــصیلي وبطاقــــة متغی

المالحظة القبلـي علـى المجمـوعتین ثـم تـدریس المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة وبعـد ذلـك التطبیـق 
.ستخدمة في الدراسةسالیب اإلحصائیة المالبعدي على المجموعتین ثم عرض لأل

 
إلجراء الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالیة


، وقــد وصــفه والتــصمیم شــبه التجریبــيالتجریبــيهــذه الدراســة المــنهج الباحثــة فــي تســتخدما

ٕیكتفــي بمجــرد وصــف الظــاهرة أو الواقــع وانمــا یقــوم بمعالجــة بأنــه ال")م١٩٨٥(فــان دالــین 
ًامــــــل معینــــــة تحــــــت شــــــروط مــــــضبوطة ضــــــبطا دقیقــــــاعو وأضــــــاف عبیــــــدات ،)٣٧٧:ص("ً

بأنه یهدف إلى إحداث تغییر للظاهرة محل الدراسـة ومـن ثـم مالحظـة آثـار ذلـك ) "ـه١٤١٧(
فاعلیـة "الدراسة تهدف إلى معرفة وبما أن )٢٢٨:ص"(التغییر في الظاهرة موضوع الدراسة 

دة  أحكـــام المـــیم الـــساكنة فـــي مقـــررفـــي تـــدریس وحـــســـتخدام الوســـائط المتعـــددة الحاســـوبیةا
بالعاصــمة االبتــدائيالتجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم لــدى تلمیــذات الــصف الخــامس

اسـتخدمت الباحثـة فـي هذه الدراسـة حیـثالئمیالذي فإن المنهج شبه التجریبي هو"المقدسة
صمیم المجموعـات غیـر المتكافئـة، تـهذه الدراسة أحد تصمیمات المـنهج شـبه التجریبیـة وهـو 

) ديــبع–لي ـقب(ارین ــذات اختب) تجریبیة–ضابطة (ین ــعلى مجموعتالقائم
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Non Equivalent Control Group Design)( ، لمعرفـة أثـر المتغیـر المـستقل
المــیم الــساكنةفاعلیـة اســتخدام برمجیــة الوسـائط المتعــددة الحاســوبیة فــي تـدریس وحــدة(

علــى ) لتجویــد لتلمیــذات الــصف الخــامس االبتــدائي فــي العاصــمة المقدســةفــي مقــرر ا
-الفهـم –التذكر ( لبلوم وهي ایل عند المستویات المعرفیة الدنیالتحصالمتغیر التابع 

). التطبیق
التصمیم شبه التجریبي للدراسة):   ٤( جدول رقم 

االختبار المقدمطریقة التدریساالختبار المقدمالمجموعة
الطریقة المعتادةالضابطة

التجریبیة
التحصیل

برمجیة الوسائط المتعددةً)قبلیا(
التحصیل

ً)بعدیا(


یمكــن أن تعمــم علیــه نتــائج البحــث بأنــه كــل مــا"مجتمــع الدراســة ) م٢٠٠٦(عــرف العــساف 

"كلة البحـثللمجـال الموضـوعي لمـشًمبـاني وذلـك طبقـاكتـب أوكان مجموعة أفـراد أوسواء
مجمــوع الوحــدات "بأنــه)ـهــ١٤٢٥(ویعرفــه القحطــاني وآخــرون )٩١صم،٢٠٠٦العــساف،(

الیــة تكــون المجتمــع األصــلي للدراســة الحو) ٢٨٦ص("بالفعــلالعینــة منهــاختیــاراالتــي تــم 
مكــة المكرمــة بالمــدارس الحكومیــة بالعاصــمةاالبتــدائيخــامسمــن جمیــع تلمیــذات الــصف ال

) ـه١٤٣٢/ـه١٤٣١(للعام
 

ًنعكاســـا االممثلـــة لمجتمـــع الدراســـة وتكـــون "بأنهـــاعینـــة الدراســـة)م٢٠٠٦(العـــسافعـــرف
بأنهـا جـزء "أمـا عـدس وآخـرون فیعرفونهـا)٩٣صم،٢٠٠٦،العـساف("وخصائـصههًشامال لـصفات

مجتمــــع ًمـــن المجتمـــع األصـــلي یختارهــــا الباحـــث بأســـالیب مختلفــــة وتـــضم عـــددا مــــن األفـــراد مـــن ال
حكومیـــــة تحتـــــوي علـــــى عـــــدد مـــــن ابتدائیـــــةلـــــصعوبة إیجـــــاد مدرســـــة ًونظـــــرا) ١٣٢:ص("األصـــــلي

بهـا جهاز حاسـوب خـاصالحواسیب مساوي لعدد أفراد المجموعة التجریبیة بحیث یكون لكل تلمیذة
للمدرســـة ثـــم بعـــد ذلـــك یكـــون صدیهقـــعینـــة الدراســـة بطریقـــة ختیـــارالـــذلك ســـوف تعمـــد الباحثـــة إلـــى 

.اخل المدرسةر العشوائي ألفراد العینة دختیااال
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:التطبیق على النحو التاليتمت إجراءات

" بهـــدف تحدیـــد "تحلیـــل محتـــوى المـــادة العلمیـــة
،اد قیــاس مــستوى تحــصیل الطــالب فیهــاالموضـوعات التــي یتــألف منهــا محتــوى المــادة الدراســیة المــر

الزیـود وعلیـان،("جزئیات كل موضوع من تلـك الموضـوعاتًكما یرمي أیضا إلى تحدید مفردات أو
:عملیة التحلیل من عدة خطوات هي كما یليتتكونو)١١٠:صم،١٩٩٨

خـامسختیـار المـادة العلمیـة مـن مقـرر التجویـد للـصف الاوقـدتم : تحدید المـادة العلمیـة-١
ختیــــــار احیــــــث تــــــم ثــــــانيفــــــصل الدراســــــي الال)هـــــــ١٤٣٢/هـــــــ١٤٣١(لعــــــاماالبتــــــدائي

مـیمال(ویـضم عـدد مـن الموضـوعات الرئیـسیة هـيالمـیم الـساكنةموضوعات أحكام 
ختیـــار هـــذه اوقـــد تـــم ) الـــشفوي، اإلخفـــاءالـــصغیراإلدغـــام،الـــشفويإلظهـــار، االـــساكنة

مــشابهة إلحكــام النــون الــساكنة والتنــوین فیلتــبس علــى الموضــوعات لــصعوبتها ولكونهــا 
.حكام النون الساكنةلتالمیذ فهمها لوجود تشابهه مع أا

إلــــى تحدیــــد هــــدفت عملیــــة تحلیــــل المحتــــوىوقــــد: تحدیــــد الهــــدف مــــن عملیــــة التحلیــــل-٢
وذلـك لیـتم أحكـام المـیم الـساكنة الخبرات التعلیمیة في كل موضوع رئیسي من مواضیع 

.ةالتعلیمیة الحاسوبیالوسائط المتعددةستفادة منها في برمجیةاال
مـن موضـوعات أحكـام مـت الباحثـة بقـراءة كـل موضـوع رئـیسقا: القیام بعملیـة التحلیـل-٣

ن یــشتمل علیــه محتــوى المــادة العلمیــة مــســتنتاج مــااالــساكنة  قــراءة دقیقــة بهــدف لمــیما
ثــم بعــد ذلــك یــتم تفریــغ نتــائج التحلیــل فــي جــدول خبــرات تعلیمیــة  لكــل موضــوع رئــیس

الـساكنة وقـد بلـغ لمـیمي كل موضـوع مـن موضـوعات ایوضح عدد الخبرات التعلیمیة ف
خبــــرة ) ٢٧(عــــدد الخبــــرات التعلیمیــــة الناتجــــة مــــن عملیــــة التحلیــــل بــــصورتها النهائیــــة

).٤(تعلیمیة موزعة على موضوعات النون الساكنة والتنوین ملحق رقم
طعیمة أن المقـصود بالـصدق فـي وقد ذكر: حساب صدق تحلیل محتوى الموضوعات-٤

لترجمـــة الظـــاهرة التـــي یحللهـــا ًأن یكـــون التحلیـــل صـــالحا"ل المحتـــوى هـــومجـــال تحلیـــ
ســـتمارة اوبنـــاء علـــى ذلـــك قامـــت الباحثـــة بإعـــداد ) ١٠٣صم،١٩٨٧:طعیمـــة("بأمانـــة

تحتوى على الخبرات التعلیمیة الناتجة من عملیة التحلیل وعرضتها علـى مجموعـة مـن 
میة مـــن أســـاتذة الجامعـــات صین والمختـــصات فـــي مجـــال تـــدریس التربیـــة اإلســـالتـــالمخ
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والمعلمات والمشرفات والهدف مـن ذلـك التأكـد مـن صـدق تحلیـل المحتـوى ثـم بعـد ذلـك 
.قتراحاتهماالتعدیالت الالزمة في ضوء تقوم بإجراء

المقــــصود بثبــــات طعیمــــة إلــــى أن أشــــار: حــــساب ثبــــات تحلیــــل محتــــوى الموضــــوعات-٥
یــل المتتالیــة التــي تــم إجراؤهــا وتعــد تفــاق بــین نتــائج عملیــات التحلمــدى اال"التحلیــل هــو

طریقة إعادة التحلیل من أكثر الطرق مناسـبة لقیـاس ثبـات التحلیـل فـي دراسـات تحلیـل 
حلیــل یمكـن إجــراء إحــدى وللتأكـد مــن ثبـات الت) ١٧٧م ،ص١٩٨٧طعیمــة ،"(المحتـوى 
:هيطریقتین

دون الباحــث بتحلیــل المــادة نفــسها مــرتین یفــصل بینهمــا فتــرة زمنیــة"أن یقــوم -أ
.الرجوع إلى التحلیل السابق

أن یقوم بتحلیل المادة العلمیة باحثان یتفقان في بدایة التحلیل على أسس -ب
الحالتین تستخدم طرق إحصائیة إلیجاد معامل التحلیل وإجراءاتھ وفي كلتا

)١٧٧-١٧٦:م،ص١٩٨٧طعیمة ،"(تفاق الذي یمثل معامل الثبات اال

ًمرة ) الساكنة لمیمأحكام ا(بإعادة تحلیل موضوعات الباحثة تماوبناء على ماسبق ق
وتوصلت الباحثة إلى اتفاق تام بین نتائج . یوما) ١٥(مقداره ثانیة بعد فاصل زمني

ویشیر إلى ثبات تحلیل ) ١(التحلیل األول والثاني وبالتالي فإن معامل االتفاق یساوي 
.وفیما یلي نتائج تحلیل المحتوى. المحتوى

 
ًعنصرا محوریاًاألھداف التعلیمیة وخاصة عندما تصاغ بصورة سلوكیةتعتبر في العملیة ً

وصف دقیق واضح "الھدف السلوكي بأنھ )م٢٠٠٦(التعلیمیة بوجھ عام ویعرف عید
"للمالحظة والقیاسمن المتعلم على ھیئة سلوك قابل تحقیقھمحدد لناتج التعلم المرغوب 

المرغوب فیھ في مستوى من عبارة تصف التغیر" ًوأیضا یعرف بأنھ ) ١١٦:ص(
ًسلوك المتعلم معرفیا أو مھاریا أو وجدمستویات خبرة أو عندما یكمل خبرة تربویة ًنیااً

م،٢٠٠٦د،زیجامل وأبو"(للمالحظة أو التقویم ًمعینة بنجاح بحیث یكون ھذا التغیر قابال
وبناء على ذلك قامت الباحثة بعد تحلیل كل موضوع رئیسي من مواضیع أحكام )٤٠:ص

ًالنون الساكنة والتنوین على حدة بتحدید أھداف سلوكیة لكل موضوع طبقا للخبرات 
التعلیمیة الناتجة عن عملیة تحلیل محتوى الموضوعات وقد راعت الباحثة في عملیة 

:مھمة ھيتحدید تلك األھداف نقاط 
لتزام بالخبرات التعلیمیة الناتجة عن عملیة تحلیل محتوى المـادة العلمیـة لكـل موضـوع مـن اال

.ات أحكام النون الساكنة والتنوینموضوع
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ًمراعاة صیاغتها سلوكیا وبصورة واضحة ومبسطة.
هة لحاجات المتعلم ومراعیة لخصائصأن تكون األهداف السلوكیة محقق.
ئي ولیس المقصود من عملیة التعلملوكي نتائج التعلم النهاأن یصف الهدف الس.
ًأن یكون السلوك الموصوف بالعبارة قابال للمالحظة والقیاس.
قتصار في عبارة الهدف على نتاج واحد من نتاج التعلماال.
والمهاریةتمثیلها لمجاالت األهداف المعرفیة.
ت األهداف السلوكیة في المجـال المعرفـي لمستویا")م١٩٥٦(لتزام بتصنیف بلوم وزمالؤهاال

ویحتـــوي علـــى ســـتة مـــستویات تبـــدأ بالقـــدرات العقلیـــة البـــسیطة وتنتهـــي بالمـــستویات األكثـــر 
الثالثــة األولــى منــه الباحثــة علــى المــستویاتواقتــصرت)١١٩:صم،٢٠٠٦عیــد،("ًتعقیــدا

:وهي كما یلي
معلومـات سـواء بـالتعرف علیهـا علـى تـذكر المعـارف والتلمیـذةویقـصد بـه قـدرة ال:التذكر- 

.ستدعائها من الذاكرة بنفس صورتها أو بشكل مقارب لهااأو ب
ستطیع تـالتـيدرسـها وتإدراك معنـى المـادة العلمیـة التـي علـى لتلمیـذةویقـصد بـه ا: الفهم- 

الخــــاص الــــذي یختلــــف عــــن األســــلوب الــــذي أعطــــي لــــه أثنــــاء هســــلوبأأن یعبــــر عنهــــا ب
.الدراسة

ه فـي مواقـف جدیـدة لـم تـتعلمستخدام وتطبیق مااعلى تلمیذةه قدرة الویقصد ب: التطبیق- 
.بهاتأن مرایسبق له
قتصارها على هذه المستویات المعرفیة الثالثة في المجال المعرفي إلى سـهولة اوتعلل الباحثة سبب 

ياالبتـدائخـامسقیاسها من جهـة ولتناسـبها مـع خـصائص المرحلـة العمریـة للتلمیـذات فـي الـصف ال
تــستطعن التعامــل مــع المــستویات مــن جهــة أخــرى حیــث أن التلمیــذات فــي هــذه المرحلــة العمریــة ال

ًمجـردا ًمن تصنیف بلوم بـسهولة وذلـك ألن قیاسـها یتطلـب نمـوا-التحلیل والتركیب والتقویم–العلیا 
جویــد أمــا عــدم تمثیــل المجــال الوجــداني بأهــداف ســلوكیة فــذلك یرجــع إلــى طبیعــة  محتــوى مــادة الت

.توجه معرفي مهاريحیث أنه ذواالبتدائيخامسللصف ال
ًهـدفا )٢٧(فـي صـورتها األولیـة عتبارات السابقة حددت الباحثة األهداف فبلغ عـددهاوفي ضوء اال

، ثـــم قامـــت الباحثـــة بعـــد ذلـــك ات أحكـــام النـــون الـــساكنة والتنـــوینًســـلوكیا تـــم توزیعهـــا علـــى موضـــوع
رتها األولیة على مجموعـة مـن المحكمـین المختـصین فـي تـدریس بعرض األهداف السلوكیة في صو

للمجــال ومناســبتها للمــستوى ومــدى وضــوح تهــامالممیة بهــدف تحكیمهــا ومعرفــة مــدى التربیــة اإلســال
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ـــد أبـــدى  المحكمـــون بعـــض المالحظـــات مـــن خـــالل صـــیاغتها ومـــدى تمثیلهـــا للخبـــرات التعلیمیـــة وق
وقـــد أتمـــت عـــض األهـــداف وتعـــدیل الـــبعض اآلخـــرســـتبانة أعـــدت لهـــذا الغـــرض كإعـــادة صـــیاغة بإ

)٤(الباحثة جمیع المالحظات ونتج عن ذلك األهداف بصورتها النهائیة ملحق 
 

تبعــت الباحثــة لتــي شــملت بــرامج مــشابهة ابعــد اإلطــالع علــى العدیــد مــن الدراســات الــسابقة ا
:الوسائط المتعددة وهي كالتاليالخطوات التالیة في بناء برنامج
 

) أ ( 
التــي ًمـن خــالل الواقــع التعلیمـي الــذي نعیــشه خاصـة فــي منهجــي القـرآن الكــریم والتجویــد

ًتواجه المشاكل في تدریسها سواء مـن التلمیـذات أو المعلمـات خاصـة وأنهـا مـن المنـاهج 
ن هنــاك العدیــد مــن المبــررات التــي دعــت لتــصمیم لتــي تحتــاج إلــى تطبیــق عملــي لــذا فــإا

:امج نذكر منهامثل هذا البرن
 حاجة منهجي القرآن الكریم والتجوید إلى جانب التطبیق وتدني مستوى التلمیـذات فـي

.ٕتطبیق األحكام واجادة التالوة على الوجه الصحیح
ـــیم المعرفـــي المتـــسارع ممـــا أدى إلـــى ضـــرورة اســـتخدام نمـــطالتطـــور المحوســـبالتعل

قــدر مــن المــنهج فــي فتــرة هتمــام التلمیــذات ومــن ثــم إنجــاز أكبــرلیــساعد فــي جــذب ا
.هد أقل من قبل التلمیذة والمعلمةزمنیة قصیرة وبج

:

الفـصل ،من كتاب التجوید للصف الخـامس"المیم الساكنة"قامت الباحثة بتحلیل وحدة 
نتاج الخبــــرات التعلیمیــــة واألهــــداف الــــسلوكیة ســــتوذلــــك الســــتخراج وا،الدراســــي الثــــاني

.)٤(ملحق رقم،دة في الوحدةالوار
:

علیه مكونات أي برنـامج تعلیمـي كمـا وأنهـا تعتبر األهداف التعلیمیة من أهم ما ترتكز
المكونــات األساســیة للقیــام بــأي برنــامج تعلیمــي یقــوم علــى مهــارات تدریــسیة ســواء كــان 

لذا یجب أن تكون هذه األهـداف واضـحة ومرنـة ،على مستوى التخطیط أو التنفیذلكذ
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ومعلنة وذلك من أجل الحصول على درجات التعلیم العلیـا والوصـول للمـستوى األعلـى 
:ألهداف العامة للبرنامج من أهمهامن التمكن وقد تم تحدید عدد من ا

 عن أحكام المیم الساكنة تزوید التلمیذات بمعلومات أولیة ومبسطة ومتكاملة.
ًلدى التلمیذات حتى یتمكن من معرفة أحكام المیم الساكنة نظریاتنمیة ملكة التذكر.
 سـتقراء والقیـاس حتـى یـتمكن التلمیـذات لزیـادة قـدراتهن علـى االتنمیـة ملكـة الفهـم لـدى

.م الساكنة عند القراءة أو السماعمن تعین مواضع المی
رات األداء الخاصــة بكــل حكــم مــن أحكــام المــیم الــساكنة تــدریب التلمیــذات علــى مهــا

.حتى یتمكن من تقویم ألسنتهن على التالوة الصحیحة
:

لـــصف مـــن كتـــاب التجویـــد ل" المـــیم الـــساكنة"هتمـــت الباحثـــة بإعـــادة  صـــیاغة وحـــدة ا
،رخــــالل إضــــافة بعــــض األنــــشطة، والــــصومــــن،الخــــامس الفــــصل الدراســــي الثــــاني

امج الوسـائط المتعـددة مـع التركیـز وتضمینها للجانب النظري في برندیو،یومقاطع الف
.على جانب األداء والتطبیق لألحكام التجویدیة

:
ســتخدام الحاســوب وذلــك تدریــسه بــشكل أساســي علــى التــدریس بایعتمــد البرنــامج فــي 

وى علـــى الـــصورة والـــصوت والحركـــة والـــنص مـــن خـــالل برنـــامج وســـائط متعـــددة یحتـــ
:تبعت الباحثة عدة خطوات في تطبیق البرنامج وهيوقد اوغیرها،

یذات فكرة عامة عن موضوع الدراسةإعطاء التلم.
 توزیــــع البرنــــامج علــــى التلمیــــذات وتوزیــــع التلمیــــذات علــــى أجهــــزة الحاســــب وقــــد

المدرســة وقــد معمــل للحاســب فــيواجهــت الباحثــة صــعوبة فــي ذلــك لعــدم تــوفر
.ذلك على الحواسیب الشخصیة الخاصةعتمدت الباحثة في ا

ستخدام البرمجیةتدریس المجموعة التجریبیة با.
تدریس المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة.
 

:تم تقویم أثر البرنامج بطریقتینقد
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المحكمــین المختــصین فــي مجــال عــرض البرمجیــة التعلیمیــة علــى مجموعــة مــن
علــى صــحة المعلومــات الــواردة مــع إضــافة الحاسـوب والتعلــیم المبــرمج وقــد أكــدوا

عتبار،كـالتقویم إقترحـوا أن یكـون جزئـي التعدیالت التـي تـم أخـذها بعـین االبعض 
.ًبدال من التقویم الكلي

جــــادة التقــــویم القبلــــي والبعــــدي مــــن خــــالل تطبیــــق البرنــــامج لمعرفــــة أثــــره علــــى إ
التلمیذات ألحكام المیم الساكنة ومن ثم إجادة تـالوة القـرآن الكـریم بطریقـة مجـودة 

.و صحیحة
 
مـــا بموضـــوع طالع  علـــى العدیـــد مـــن الدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة نوعـــاقامـــت الباحثـــة بـــاإل

:وهيمج بعدة مراحلناراسة وقد مرت عملیة بناء البرالد
مرحلة التصمیم وقد تم إتباع الخطوات التالیة فیها:

لـصف مـن كتـاب التجویـد ل"المـیم الـساكنة"وتتمثـل فـي وحـدة : جمع المادة التعلیمیـة- 
،والـــصوتدیو،یـــوالفمـــع إضـــافة بعـــض الـــصور،،الخـــامس الفـــصل الدراســـي الثـــاني

.والحركة
.سیة للبرنامجیكل الواجهة الرئوشعام للبرنامج والدروس التي تحتویهإعداد اإلطار ال- 

ـــة البرمجـــة ســـتخدمت الباحثـــة مجموعـــة مـــن البـــرامج فـــي تـــصمیم البرنـــامج وقـــد ا:مرحل
:التعلیمي ومن أهمها

flashبرنامج الفالش- 

real playerبرنامج- 

األولیـة تـم عرضـه علـى قائمـة مـن بعد تجهیز البرنامج بصورته: مرحلة تحكیم البرنامج
.)٧(ملحق رقم ،خذ بآرائهم في إجراء التعدیالتألالمختصین وقد تم ا

 
ضمن تعلیمــات للتلمیــذات یتــالوســائط المتعــددة ســتخدام برمجیــة قامــت الباحثــة بإعــداد دلیــل ال

جیــة والهــدف العــام ســتخدام البرمجیــة والتنقــل خــالل دروســها یحتــوي علــى تعریــف بالبرماعــن كیفیــة 
).٨(ستخدام الصحیح لها ملحقوكیفیة االمنها 
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:
الوسـیلة التـي یجمـع بهـا المعلومـات الالزمـة إلجابــة "بأنهـاأدوات الدراسـة) م٢٠٠٦(یعـرف العـساف 

:تالیةالباحثة األدوات التعدأوللتحقق من فروض الدراسة "ختبار فروضهاأسئلة البحث أو


تجاهــات ومیــول وقــیم كــه التلمیــذة مــن معلومــات ومعــارف واتمتلمــاالتحــصیل هــو مقــدار
لمــادة دراســیة المــشكالت التــي تواجههــا  بعــد دراســةتــساعدها علــى حــل وأســالیب تفكیــر

معینــة فــي فتــره زمنیــه معینــه مــن خــالل إجابتهــا علــى مجموعــة مــن األســئلة التــي تقــیس 
ر لـذا فـإن ختباعنها بدرجات كمیة في ذلك االالمحددة والتي یعبرمجموعة من األهداف

تــستخدم للغــرض أداة قیــاس تــصمم و" التحــصیلي بأنــه ختبــارُیعــرف اال) م٢٠٠٧(عــالم 
ً، وذلك للحصول علـى دراجـات یمكـن تفـسیرها تفـسیرا لـه مغـزى فـي ُالذي أعدت من أجله
التحــصیلي ختبــارائف لالوظــ) م١٩٩٨(الخــولي وقــد ذكــر) ٢٧" (ضــوء إطــار مرجعــي 

:أهمها
،لتـــدریس ومعالجـــة نـــواحي القـــصور فیـــهیكـــون بالمـــساعدة فـــي تحـــسین ا: التـــشخیص- 

.جاالت التي تستدعي إعادة التعلیمویعین المعلم والطالب على تحدید الم
موحـــد لمجمـــوعتي الدراســـة فـــي بدایـــة التجریـــب وبعـــد ختبـــاروذلـــك بتقـــدیم ا: التجریـــب- 

.المتسقلفعالیة المتغیرإتمام التجریب لمعرفة 
ًالتحـــصیلي تقویمـــا ذاتیـــا بـــین حـــین وآخر،لیعـــرف ختبـــاریقـــدم االإذ: قیـــاس التحـــصیل-  ً

.على التصرف حسبما یتطلبه الموقفیساعدمماتأخره،المتعلم مدى تقدمه أو
ــذاتي للمعلــم-  حیــث یــساعد المعلــم علــى تقــویم ذاتــه ومعرفــة مــستوى طالبــه : التقــویم ال

هــداف ممــا یتــیح لــه أن یحــسن مــن أدائــه ویعــدل خططــه ویعــالج مــا ومــدى تحقیقــه لأل
).١٠:ص.(یحتاج إلى معالجه

:وقد قامت الباحثة ببناء االختبار التحصیلي وفق الخطوات التالیة
ـــد الهـــدف مـــن االختبـــار) أ (  ویتمثـــل الهـــدف مـــن االختبـــار التحـــصیلي فـــي هـــذه : تحدی

معرفــي للتلمیــذات فــي الــصف الخــامس الدراســة فــي قیــاس أو تحدیــد مــستوى التحــصیل ال
االبتـــدائي فـــي الموضـــوعات محـــل الدراســـة،وبناء علـــى نتـــائج االختبـــار التحـــصیلي یمكـــن 

:معرفة یمكن معرفة 
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ًمدى تجانس أفراد عینة الدراسـة فـي التحـصیل الدراسـي وفـق مـستویات بلـوم كمیـا -١
.ًفي الموضوعات محل الدراسة من خالل تطبیقه قبلیا

ســــتخدام برنــــامج الوســــائط المتعــــددة فــــي رفــــع مــــستوى التحــــصیل امعرفــــة فعالیــــة -٢
الدراسي لدى المجموعة التجریبیة مقارنـة بالمجموعـة الـضابطة مـن خـالل تطبیقـه 

.ًبعدیا
عملــت الباحثــة علــى المــستویات الثالثــة :تحدیــد مــستویات أســئلة االختبــار التحــصیلي) ب ( 

:ي كالتالياألولى حسب تصنیف بلوم وه
ــــذكر تعلمهــــا،وهو أدنــــى ســــترجاع المــــادة التــــي ســــبقیعنــــي قــــدرة الطالــــب علــــى او:الت

.مستویات التعلم
ــــم ویعنـــي قـــدرة الطالـــب علـــى إدراك المـــادة التـــي ســـبق تعلمهـــا ،بحیـــث یـــستطیع :الفه

.ختلف  عما عرض علیه أثناء دراستهالمتعلم التعبیر عنه بطریقة ت
تعلمـه مـن مفـاهیم وحقـائق وقـیم ویعنـي قـدرة الطالـب علـى ممارسـة وتمثـل مـا:التطبیق

.مواقف جدیدة غیر الموجودة بالدرستجاهات وأحكام شرعیة في وا
قامــت الباحثــة بكتابــة بعــض التوجیهــات التــي یجــب علــى : صــیاغة تعلیمــات االختبــار) ج ( 

.التلمیذة قراءتها
:قبل الشروع في اإلجابة عن أسئلة االختبار وهي

وزمــــن ،ورقــــم الجلــــوس،أكیــــد علــــى كتابــــة اســــم التلمیــــذةوالتتبــــار،الهــــدف مــــن االختوضــــیح 
.، ووضع فاصل بین صفحات التعلیمات وصفحة أسئلة االختباراإلجابة

راعـــت الباحثـــة التنویـــع فـــي اختیـــار : اختیـــار نوعیـــة األســـئلة فـــي االختبـــار التحـــصیلي) د ( 
لــى التــي تقــیس نوعیــة األســئلة اســتخدمت الباحثــة اختبــار المقــالي القــصیر فــي المجموعــة األو

الباحثــــة أمــــا المجموعــــة الثانیــــة التــــي تقــــیس مــــستوى الفهــــم فقــــد اســــتخدمت مــــستوى التــــذكر،
الباحثـة أما المجموعة الثالثة التي تقیس مستوى التطبیق فقـد اسـتخدمت،االختیار من متعدد

).٥(ملحق ،بطاقة مالحظة
ــــار) ه (  ــــردات االختب ــــة مف ــــردات اال: كتاب ــــة مف ــــة بكتاب ــــار قامــــت الباحث ــــا لألهــــداف ختب ًوفق

موضوع من مواضیع المیم الساكنةالسلوكیة لكل 
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فــي المجموعــة األولــى والثانیــة التــي تقــیس التــذكر والفهــم تــم : توزیــع درجــات االختبــار) و ( 
وضع درجتین على اإلجابـة الـصحیحة أمـا فـي المجموعـة الثالثـة التـي تقـیس التطبیـق فقـد تـم 

.صحیحةوضع درجة واحدة على اإلجابة ال
قامــــت الباحثــــة بعمــــل صــــورة مبدئیــــة لالختبــــار : إعــــداد االختبــــار فــــي صــــورته األولیــــة)ز ( 
شتملت علـى جمیـع األهـداف الـسلوكیة لكـل درس حصیلي في الموضوعات محل الدراسة االت

. ویقابل كل هدف سلوكي السؤال المناسب لقیاسه


اعلیــة إســتخدام الوســائط المتعــددة الحاســوبیة فــي هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى ف
تدریس وحدة من مقرر التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم لذلك رأت الباحثة أن بطاقـة 

بطاقة المالحظة لها الكثیـر مـن المیـزات "المالحظة هي األكثرمالئمة وذلك یعود إلى أن 
ًوف طبیعیـــة تمامـــا وهـــذا مـــن أهمهـــا أن الباحـــث یـــستطیع أن یطلـــع علـــى مایریـــد فـــي ظـــر

وقــد قامــت الباحثــة )١٥٢:ص،هـــ١٤١٨وآخــرون عبیــدات،"(المعلومــاتیــؤدي إلــى دقــة 
:ببناء بطاقة المالحظة وفق الخطوات التالیة

تحدیـــــد األداء المطلـــــوب قیاســـــه بـــــشكل واضـــــح ودقیـــــق عـــــن طریـــــق الرجـــــوع إلـــــى -١
.ًاألهداف السلوكیة المعدة سابقا لقیاس مدى تحققها

ختیــار اآلیــات مــن مقــرر ابیــات التــي تقــیس كــل أداء وقــد قامــت الباحثــةختیــار اآلا-٢
.ثانياإلبتدائي بالفصل الدراسي الخامسالقرآن الكریم لتلمیذات الصف ال

.تلك األداءات في بطاقة المالحظةتنظیم-٣
:تیةد بطاقة المالحظة وفق الخطوات اآلوقد تم إعدا

oت بطاقــة المالحظــة قیــاس أداء أفــراد العینــة مــن ســتهدفاوقــد: تحدیــد الهــدف العــام مــن البطاقــة
ومــدى لثــاني المقــررة فــي الفــصل الــساكنةلمــیم ااإلبتــدائي ألحكــام اخــامسالالــصفتلمیــذات

.التعلیمیةالوسائط المتعددة ن لتالوة القرآن الكریم قبل وبعد تطبیق برمجیة هجاهات
o تحلیــل محتــوى موضــوعات ًســتنادا إلــى اقامــت الباحثــة : بطاقــة المالحظــةتحدیــد محتــوى

الساكنة واألهداف السلوكیة بوضع األداءات الرئیسیة لبطاقة المالحظة فـي عنـوان لمیم ا
شتقاق األداءات الفرعیة التابعة لكـل أداء رئیـسي اتقل بوضع المهارة محل القیاس ثم مس
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ر الــساكنة و تعبــمــیمفــي أنمــاط ســلوكیة مهاریــة ویــتم قیــاس هــذه األداءات الفرعیــة مــع ال
.عما یتوقع من التلمیذة أداؤه أثناء تالوتها للقرآن الكریم

oًتـم توزیـع الـدرجات وفقـا ألداء التلمیـذات علـى النحـو التـالي،: تحدید أسـلوب تقـدیر الـدراجات
صــفر علــى المهــارة الفرعیــة إذا تأخــذ التلمیــذة درجــة علــى كــل مهــارة فرعیــة إذا أتقنتهــا وتأخــذ

.درجة)٥٣(لدرجات لبطاقة المالحظةلم تتقنها وبذلك یكون مجموع ا
oت أداءاثالثــةشــتملت بطاقــة المالحظــة علــى ا: لــصورة األولیــة لبطاقــة المالحظــةإعــداد ا

).٦(ملحق ،ًةفرعیت اعشرة أداءة وزعت علیهارئیس
التحصیلي وبطاقة المالحظةختبارالصدق والثبات في اال

المعرفــي  وبنــاء فقراتــه، ثـــم بعــد إعــداد اختبــار التحــصیل الدراســي : صــدق المحكمــین-١
عرضــه علــى ســعادة المــشرف علــى الرســالة، ثــم عــرض االختبــار فــي صــورته األولیــة 
على مجموعة مـن المحكمـین مـن ذوي االختـصاص والخبـرة  مـن الـسادة أعـضاء هیئـة 

موضـــحا بـــه التـــدریس بكلیـــة التربیـــة جامعـــة أم القـــرى، وتـــم توجیـــه  خطـــاب للمحكمـــین
. محكمـــا) ١٠(وفروضـــها، و بلــغ عــدد المحكمــین وتــساؤالتهامــشكلة وأهــداف الدراســة 

ذلـك للتأكـد مـن درجـة مناسـبة الـسؤال، ووضـوحه، وانتمائـه لمـا یقیـسه، ). ٣(ملحق رقم 
ًوبنـاء . متهـاالنظر في درجات التصحیح ومـدى مالءوسالمة الصیاغة اللغویة، وكذلك 

ًســة،  ووفقــا لتوجیهــاتهم علــى آراء المحكمــین حــول مــدى مناســبة االختبــار ألهــداف الدرا
ٕومقترحــاتهم تــم تعــدیل صــیاغة بعــض األســئلة لغویــا، واضــافة وحــذف بعــضها لیــصبح  ً

) ٥(و) التـذكر(أسـئلة تقـیس مـستوى ) ٥(أسـئلة، منهـا ) ١٠(في االختبـار عدد األسئلة 
تمـــت نفـــس الخطـــوات الـــسابقة أیـــضا ).٥( ملحـــق رقـــم ).الفهـــم(أســـئلة تقـــیس مـــستوى 

اإلخفـاء : أحكـام وهـي) ٣(مالحظة وتكونـت فـي صـورتها النهائیـة مـن بالنسبة لبطاقة ال
آیـة، اإلدغـام الـصغیر وتـم قیـاس درجــة ) ٢(الـشفوي وتـم قیـاس درجـة إتقانـه مـن خـالل 

) ٦(الـــشفوي وتـــم قیـــاس درجـــة إتقانـــه مـــن خـــالل آیـــة، اإلظهـــار) ٢(إتقانـــه مـــن خـــالل 
).٦(ملحق رقم .آیات

أن اختبـار التحـصیل المعرفـي، وبطاقـة المالحظـة یمكـن اإلشـارة إلـى :صدق المحتـوى-٢
التجویـد فـي مقـرریتمیزا بصدق المحتـوى، حیـث أن الباحثـة قامـت بتحلیـل محتـوى مـن

فــــي العاصــــمة االبتــــدائيالخــــامسالــــصفتلمیــــذاتإجــــادة تــــالوة القــــرآن الكــــریم لــــدى
.لمحتوىالمقدسة، وبالتالي تم بناء فقرات االختبار وبطاقة المالحظة، وفقا لصدق ا
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تــم التأكــد مــن الــصدق بطریقــة إحــصائیة عــن طریــق صــدق :صــدق االتــساق الــداخلي-٣
االتـــساق الـــداخلي، أي حـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل ســـؤال مـــع البعـــد الـــذي 
ینتمــي إلیــه، ومــع الدرجــة الكلیــة وذلــك لكــل مــن االختبــار التحــصیلي المعرفــي وبطاقــة 

:المالحظة، وكانت النتائج كالتالي
معامالت االتساق الداخلي الختبار التحصیل المعرفي): ٥(ول رقم جد

بطاقة المالحظةاالختبار التحصیلي المعرفي
رقم 
االرتباطالسؤال

بالبعد
االرتباط بالدرجة الكلیة

رقم 
االرتباطالسؤال

بالبعد
االرتباط بالدرجة 

الكلیة
١٠.٨٦٠.٨٤١٠.٨٨٠.٨٧
٢٠.٨٢٠.٨٠٢٠.٨٢٠.٨٢
٣٠.٨٧٠.٨٧٣٠.٩٣٠.٨٨
٤٠.٨٨٠.٨٥٤٠.٨٧٠.٨٤
٥٠.٩١٠.٨٦٥٠.٨٥٠.٨٥
٦٠.٨٦٠.٨٢٦٠.٨٩٠.٨٨
٧٠.٨٤٠.٨٢٧٠.٨٦٠.٨٥
٨٠.٨٦٠.٨٤٨٠.٨٧٠.٨٢
٩٠.٨٩٠.٨٩٩٠.٨١٠.٨١
١٠٠.٩٠٠.٨٨١٠٠.٨٨٠.٨٥

داللـــة إحــصائیة عنـــد مـــستوى جمیــع قـــیم معــامالت االتـــساق الـــداخلي موجبــة ومرتفعـــة وذات 
، مما یشیر إلى تمتع كل من االختبار وبطاقة المالحظة بصدق االتساق الداخلي)٠.٠٥(

:تم حساب الثبات بطریقتین: الثبات
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طریقة الفا كرونباخ-١
قیم معامالت الفا كرونباخ لالختبار التحصیل المعرفي وبطاقة المالحظة): ٦(جدول رقم 

بطاقة المالحظةاالختبار التحصیلي راالختبا
الفا كرونباخالفا كرونباخ

٠.٩٢٠.٩٣التذكر
٠.٩١٠.٩٣الفهم

٠.٩٤٠.٩٤اإلخفاء الشفوي
٠.٩٣٠.٩٢اإلدغام الصغیر
٠.٩٤٠.٩١اإلظهار الشفوي التطبیق
الدرجة الكلیة 

للتطبیق
٠.٩٤٠.٩٣

٠.٩٥٠.٩٤الدرجة الكلیة للمقیاس

، وتشیر إلى تمتع االختبار وبطاقة المالحظة ع قیم معامل الفا كرونباخ مرتفعةمیج
:إجراءات تطبیق التجربة: ُثانیا

:تم اإلعداد لتطبیق التجربة وفق الخطوات التالیة
الباحثـة مدرسـتین ختـارتارس المختارة بطریقة العینة القصدیةاقامت الباحثة بزیارة المد-١

االبتدائیـة أمـا التجریبیـة )١٢٤(كانت المجموعـة الـضابطة بالمدرسـة لتدریس المجموعتین
قبـــل أخـــذ خطـــاب الموافقـــة الرســـمي مـــن قبـــل إدارة االبتدائیـــة ) ٨٦(فقـــد كانـــت بالمدرســـة 

همیـــة أبنلتعـــریفهسارالمــدراتالتربیــة والتعلـــیم بمنطقــة مكـــة المكرمـــة وذلــك لمقابلـــة مـــدی
المتعددة الحاسوبیة التي ستستخدم فـي الدراسـة الدراسة وأهدافها وطبیعة برمجیة الوسائط

.ًتعاونا مع الباحثةاتوقد أبدت المدیر
ـــد للـــصف ال-٢ ـــة معلمـــة مـــادة التجوی ـــة خـــامسقامـــت الباحثـــة بمقابل بغـــرض تعریفهـــا بأهمی

التعلیمیة الحاسوبیة التي ستستخدم في الدراسة الوسائطالدراسة وأهدافها وطبیعة برمجیة
بق علیهـا والفتــرة الزمنیـة التـي یحتاجهــا التطبیـق وقــد أبـدت المعلمــة والمواضـیع التـي ســتط

.تجاوبها مع الباحثة



٧٨

َالعـــشوائي للفـــصول التجریبیـــة والفـــصول الـــضابطة حیـــث مثـــل ختیـــارقامـــت الباحثـــة باال-٣
.المجموعة الضابطة) ب(خامسالمجموعة التجریبیة، وفصل ) أ(خامس فصل

:تهیئة المجموعة التجریبیة-٤
:مرت خطوات التهیئة بالمراحل التالیةوقد
 قامت الباحثة بعقـد لقـاء مـع تلمیـذات المجموعـة التجریبیـة أوضـحت فیـه بـأنهن سـیتعلمن

علیمهن في معمـل الحاسـوب التجوید بطریقة مختلفة عما تعودنه في السابق حیث سیتم ت
سهن نفــــعتمـــاد علـــى أمتعـــددة حاســـوبیة وذلــــك باالســـتخدام برمجیــــة وســـائط امـــن خـــالل 

.واإلرشاد فقطهوسیكون دور المعلمة التوجی
 قامــت الباحثــة بتــسلیم كــل تلمیــذة مــن تلمیــذات المجموعــة التجریبیــة نــسخة مــن البرمجیــة

.ستخدام التلمیذةایمیة باإلضافة إلى نسخة من دلیل التعل
علم المـستخدم فـي قامت الباحثة مـن خـالل حـصة دراسـیة بتعریـف التلمیـذات بأسـلوب الـت

ـــــم أحـــــد اهن وكیفیـــــة تدریـــــس ســـــتخدام البرمجیـــــة التعلیمیـــــة الحاســـــوبیة بتقـــــدیم نمـــــوذج تعل
موضــوعات البرمجیــة والتعلیمــات الواجــب إتباعهــا واإلجابــة عــن أســئلتهن حــول برمجیــة 

.ي سوف یستخدمنها في مقرر التجویدالوسائط المتعددة الحاسوبیة الت
علــــى المجمــــوعتین ) القبلــــي(بطاقــــة المالحظــــة تحــــصیلي المعرفــــي والختبــــاراالتطبیــــق -٥

تـــم إجـــراء التطبیـــق القبلـــي لقیـــاس أداء تلمیـــذات المجمـــوعتین وقـــد:التجریبیـــة والـــضابطة
ـــة والـــضابطة ب ـــذكر والفهـــم ســـتخداماالتجریبی ـــار تحـــصیلي معرفـــي یقـــیس مـــستوى الت اختب

وذلك للكـشف عـن تكـافؤ المجمـوعتین التجریبیـة تقیس مستوى التطبیق بطاقة المالحظة و
تقـــدیر الـــدرجات المعتمـــد ثـــم معالجتهـــا بوبعـــد ذلـــك قامـــت الباحثـــة طة فـــي األداءوالـــضاب

.ًإحصائیا
ســــــتخدام االمجموعــــــة التجریبیــــــة درســــــت ب:تین التجریبیــــــة والــــــضابطةتــــــدریس المجمــــــوع-٦

ا ویقتــصر دور الحاســوب حیــث بــدأت كــل تلمیــذة تــدرس بمفردهــا علــى جهــاز خــاص بهــ
قــائق فــي نهایــة كــل حــصة لإلجابــة علــى فقــط مــع وجــود عــشر دهالمعلمــة علــى التوجیــ

.سئلة وتوضیح بعض النقاط الغامضةاأل
ة التقلیدیــة التــي تعتمــد علــى اإللقــاء والمحاضــرة ـأمــا المجموعــة الــضابطة فقــد درســت بالطریقــ

ة الملخـص الــسبوري ـة ثـم كتابــة التقلیدیــوالـشرح حیـث تبـدأ الحـصة بتمهیـد ثـم عـرض الـدرس بالطریقـ
.ات ـالل بعض اآلیـه من خـدرسني لماـق العملـثم التطبی
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بیــق البعــدي تــم التط: بطاقــة المالحظــةالتحــصیلي المعرفــي وختبــارلالالتطبیــق البعــدي-١
ـــة والـــضابطة وذلـــبعـــد اال ك للتحقـــق مـــن صـــحة نتهـــاء مـــن تـــدریس المجموعـــة التجریبی

.فروض الدراسة
:األسالیب اإلحصائیة

:الیب اإلحصائیة اآلتیةللتحقق من فروض الدراسة تم استخدام األس
التطبیقین القبلي یة واالنحرافات المعیاریة لدرجات عینة الدراسة فيالمتوسطات الحساب-١

. ة، الختبار التحصیل المعرفيـة والتجریبیـوالبعدي للمجموعتین الضابط
للمقارتـة بـین متوسـطات درجـات عینـة الدراسـة فـي ) تحلیل التبـاین المـصاحب( اختبار -٢

.بعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة، لالختبار التحصیل المعرفيالتطبیق ال
برمجیــــة الوســــائط فاعلیــــة اســــتخدام (مربــــع إیتــــا لقیــــاس حجــــم األثــــر للبرنــــامج المقتــــرح -٣

الخـــامس الـــصف لتلمیـــذاتالتجویـــدفـــي تـــدریس وحـــدة فـــي مقـــرر المتعـــددة الحاســـوبیة
).في العاصمة المقدسةاالبتدائي

.لي للصدقمعامل االتساق الداخ-٤
.معامل الفا كرونباخ للثبات-٥

التأكد من توافر شروط تحلیل البیانات المصاحب
حیـــث ان اختبــــار تحلیـــل التبــــاین المــــصاحب ال یـــستخدم اال بعــــد التأكــــد مـــن تــــوفر شــــروطه 

فـي البیانــات، لـذا قامـت الباحثــة أوال ) تجـانس میـل خــط االنحـدار-تجـانس التبــاین-التوزیـع الطبیعـي(
:من توفر شروط تحلیل التباین المصاحب كالتاليبالتأكد

تــم التأكــد مــن شــرط التوزیــع الطبیعــي باســتخدام طریقــة الرســم : شــرط التوزیــع الطبیعــي-١
البیـــــاني الختبـــــار االعتدالیـــــة ویالحـــــظ أن مجموعـــــة النقـــــاط تقتـــــرب مـــــن خـــــط اختبـــــار 

لتـــذكر اإلعتدالیـــة، ممـــا یؤكـــد تحقـــق شـــرط التوزیـــع الطبیعـــي، وذلـــك لكـــل مـــن درجـــات ا
لجمیــــع المــــستویات المعرفیــــة (والفهــــم والتطبیــــق والدرجــــة الكلیــــة لالختبــــار التحــــصیلي 

:، كما تظهرها األشكال البیانیة التالیة)الدنیا
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)حكم اإلخفاء الشفوي(التأكد من توفر شرط التوزیع الطبیعي عند مستوى التطبیق ): ٣(شكل رقم 
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)حكم اإلدغام الصغیر(التأكد من توفر شرط التوزیع الطبیعي عند مستوى التطبیق ): ٤(شكل رقم 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

cte
d C

um
 Pr

ob

Normal P- P Plot of بعــــدي٣تطبیـــــــق

)اإلظهار الشفويحكم (التأكد من توفر شرط التوزیع الطبیعي عند مستوى التطبیق ): ٥(شكل رقم 
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)الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(التأكد من توفر شرط التوزیع الطبیعي عند مستوى التطبیق ): ٦(شكل رقم 
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)تطبیق- فهم- تذكر(التأكد من توفر شرط التوزیع الطبیعي عند جمیع المستویات المعرفیة ): ٧(شكل رقم 

:شرط تجانس التباین-٢
:ن وكانت نتائجه كالتاليتم استخدام اختبار لیف

ات درجقیمة فالمستوى
١حریة

درجات 
٢حریة

الداللة

غیر دالة٠.١٥٦١٥٨التذكر

غیر دالة٠.٠٤٠١٥٨الفهم

اإلخفاء 
الشفوي

غیر دالة٠.١٧١١٥٨

اإلدغام 
غیر دالة٠.٢٠٥١٥٨الصغیر التطبیق

اإلظهار 
غیر دالة٠.١٥٤١٥٨الشفوي

غیر دالة٠.٢٨٦١٥٨یةالدرجة الكل

الدرجة الكلیة للمستویات 
المعرفیة

غیر دالة٠.١٣٦١٥٨
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فـــي اختبـــار لیفنـــز لتجـــانس التبـــاین بـــین درجـــات المجموعـــة الـــضابطة ) ف(یالحـــظ أن قیمـــة 
ـــــــــــــساوي   ـــــــــــــة ت ، ٠.٢٨٦، ٠.١٥٤، ٠.٢٠٥،  ٠.١٧١، ٠.٠٤٠، ٠.١٥٦(والمجموعـــــــــــــة التجریبی

فهم، التطبیق بأحكامه الثالثة، الدرجة الكلیـة لجمیـع المـستویات لكل من مستوى التذكر، ال) ٠.١٣٦
وهـي قـیم غیـر دالـة إحـصائیا ممـا یـشیر إلـى تـوفر شـرط تجـانس التبـاین بـین . المعرفیة علـى التـوالي

وبالتـــــالي إمكانیـــــة اســـــتخدام أســـــلوب تحلیـــــل التبـــــاین . المجموعـــــة التجریبیـــــة والمجموعـــــة الـــــضابطة
.المصاحب

:االنحدارشرط تجانس میل خط-٣
تــم التأكــد مــن شــرط تجــانس میــل خــط االنحــدار عــن طریــق دراســة عــدم وجــود تــأثیر لــدرجات 

وتــم ذلــك عــن طریــق التأكــد مــن عــدم وجــود . االختبــار القبلــي علــى درجــات االختبــار البعــدي
لتجـانس میـل خـط ) ف(م داللـة اختبـار وذلك باسـتخدا،تفاعل بین  االختبار القبلـي والمعالجـة

:درجات االختبار القبلي على درجات االختبار البعدي كما یلياالنحدار ل
نتائج اختبار تجانس  میل االنحدار لدرجات التحصیل الدراسي عند مستوى): ٧(جدول رقم 

، ٢.٤١(بــــین االختبــــار القبلــــي  والمعالجــــة التجریبیــــة تــــساوي للتفاعــــل ) ف(یالحــــظ أن قــــیم 
عنــــد مــــستویات التــــذكر، الفهــــم، التطبیــــق بأحكامــــه ٠.٤٣، ١.٥٥، ٠.٤٤، صــــفر، ٠.٠٥، ٠.٣٣

مصادر االختالفالمستوى
المربعاتمجموع

مربعات
درجات 
الحریة

متوسط
التباین

قیمة
الداللةف

المعالجة التجریبیة  التذكر
تبار القبلياالخ

١١.٢١١١١.٢١٢.٤١٠.١٢

المعالجة التجریبیة  الفهم
االختبار القبلي

١.٥٤١١.٥٤٨٠.٣٣٠.٥٦

اإلخفاء 
الشفوي

المعالجة التجریبیة  
٠.٠١٤١٠.٠١٤٠.٠٥٠.٨١االختبار القبلي

اإلدغام 
الصغیر

المعالجة التجریبیة 
٠.٠٠٠٠٠٠١االختبار القبلي

ظهار اإل
الشفوي

المعالجة التجریبیة  
٠.٥٥١٠.٥٥٠.٤٤٠,٥٠االختبار القبلي

یق
تطب

ال

الدرجة 
الكلیة

المعالجة التجریبیة  
٢.١٤١٢.١٤١.٥٥٠.٢١االختبار القبلي

الدرجة الكلیة 
للمستویات

المعالجة التجریبیة  
٦.٠٠١٦.٠٠٠.٤٣٠.٥١االختبار القبلي
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الثالثــة، الدرجــة الكلیــة لجمیــع المــستویات، علــى التــوالي، وهــي قــیم غیــر دالــة إحــصائیا وهــذا یعنــي 
فـــي البیانـــات بمعنـــى عـــدم وجـــود تـــأثیر لـــدرجات تحقـــق شـــرط تجـــانس درجـــات میـــل خـــط االنحـــدار 

. االختبار القبلي على االختبار البعدي وبالتالي إمكانیة تطبیق أسلوب تحلیل التباین المصاحب
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،وأهم التوصـــــیات إلیهـــــا الدراسة،إضـــــافة إلـــــى النتـــــائجومناقـــــشةنـــــاول الفـــــصل الحـــــالي عـــــرض ی

ن المقترحات التـي حـددتها الباحثة،وقـد عمـدت الباحثـة إلـى عـرض ومناقـشة النتـائج مـن خـالل التحقـق مـ
:صحة الفروض التالیة

:الفرض األول
بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ال 

التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة
عنـد البعـدي التطبیـقفـي لتجویـد فـي مقـرر ا)الساكنة باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة

.االختبار القبليأثر بعد ضبط مستوى التذكر 
قامـــت الباحثـــة أوال بحـــساب المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لـــدرجات التطبیـــق 

القبلـي (فـي كـال االختبـارین ) التجریبیـة–الـضابطة (البعدي عند مستوى التـذكر لمجمـوعتي الدراسـة 
:كالتالي) ٨(نتائج في الجدول رقم ضت الوعر) البعدي–

عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات) : ٨(جدول رقم 
في االختبارین القبلي والبعديالتجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ولمستوى التذكر

االختبار البعدياالختبار القبلي
سط المتوالعددالمجموعة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

٣٠٢.٨٣١.٥٧٤.٤٧٢.٢٢الضابطة
٣٠٠.١٣٠.٤٣٨.٢٧٢.٢٣التجریبیة

عنــد مــستوى التطبیــق البعــدي أن المتوســط الحــسابي لــدرجات ) ٨(تــشیر نتــائج الجــدول رقــم 
التطبیـــق لـــى مـــن المتوســـط الحـــسابي لـــدرجات وهـــو أع) ٨.٢٧(التـــذكر للمجموعـــة التجریبیـــة یـــساوي 

).٤.٤٧(عند مستوى التذكر للمجموعة الضابطة وهو البعدي 



٨٧

) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 
عنــــد مــــستوى التــــذكر هــــي فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة، قامــــت الباحثــــة التطبیــــق البعــــدي لــــدرجات 
ّ، حیـث أن هـذا التـصمیم یعمـل علـى ضـبط أثـر (ANCOVA)تحلیل التبـاین المـصاحب باستخدام 

:كالتالي)٩(ّوتم عرض النتائج في الجدول رقم .  االختبار القبلي

نتائج تحلیل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعة ):٩(جدول رقم 
تذكرالتجریبیة  والمجموعة الضابطة عند مستوى ال

مصادر
االختالف

مجموع
مربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

حجم الداللةقیمة ف
األثر

١٦.٠٢١١٦.٠٢٣.٧٣٠.٠٧المتغیر المصاحب
١٥٧.٣٦١١٥٧.٣٦٣٣.٠٦٠.٠٠٠.٣٦٧األثر التجریبي

٢٧١.٣١٥٧٤.٧٦الباقي
٤٤٤.٦٩٥٩الكلي

:ما یلي) ٩(یتضح من نتائج الجدول رقم 
 وهــــي غیـــــر دالـــــة ) ٣.٣٧(تـــــساوي ) االختبـــــار القبلــــي(للمتغیـــــر المــــصاحب ) ف(قیمــــة

، وهــــذا یعنــــي وجــــود تجــــانس بــــین المجمــــوعتین ٠.٠٥مــــستوى الداللــــة إحــــصائیا عنــــد 
التجریبیة والضابطة في بدایة التجربة، وبالرغم من ذلك فإن أي أثر للقیاس القبلي علـى 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبلالقیاس البعدي یتم ضبطه من خال
اســتخدام فاعلیــة (لألثــر التجریبــي ) ف(ن قیمــة بعــد ضــبط أثــر القیــاس القبلــي، لــوحظ أ

لتلمیــــذاتالتجویــــدفــــي تـــدریس وحــــدة فــــي مقـــرر برمجیـــة الوســــائط المتعـــددة الحاســــوبیة
–الـــــضابطة (بــــین المجمـــــوعتین ) فـــــي العاصــــمة المقدســـــةالخـــــامس االبتــــدائيالــــصف 

وهـذا . ٠.٠٥وهذه القیمة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة ) ٣٣.٠٦(تساوي ) یةالتجریب
عنـد التطبیـق البعـدي یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات 

مــــستوى التــــذكر للمجموعــــة الــــضابطة والمجموعــــة التجریبیــــة بعــــد ضــــبط أثــــر االختبــــار 
سابي األعلــى وهــو متوســط المجموعــة القبلــي، وهــذه الفــروق كانــت لــصالح المتوســط الحــ
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ممــا یعنــي ، )٤.٤٧(، مقارنــة بالمتوســط البعــدي للمجموعــة الــضابطة )٨.٢٧(التجریبیــة 
فــي اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة(للمتغیــر المــستقل ُوجــود أثــرا إیجابیــا 

فــــي العاصــــمة الخــــامس االبتــــدائيالــــصف لتلمیــــذاتالتجویــــدتــــدریس وحــــدة فــــي مقــــرر 
فــي زیــادة درجــات التلمیــذات فــي مقــرر التجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم ) المقدســة

.عند مستوى التذكر
 فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیةفاعلیة (حجم األثر للمعالجة التجریبیة

فــــي العاصــــمة الخــــامس االبتــــدائيالــــصف لتلمیــــذاتالتجویــــدتــــدریس وحــــدة فــــي مقــــرر 
، وهــذه القیمــة )٠.٣٦٧(علــى درجــات التلمیــذات عنــد مــستوى التــذكر یــساوي )المقدســة
تعنـي وجـود ٠.١٥وفقا لمعیار كـوهن حیـث ذكـر أن زیـادة قیمـة حجـم األثـر عـن (تشیر 

اســتخدام برمجیــة الوســائط فاعلیــة (إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة ) أثــرا كبیــرا
الخــــامس الــــصف لتلمیــــذاتالتجویــــدرر فــــي تــــدریس وحــــدة فـــي مقــــالمتعـــددة الحاســــوبیة

.عند مستوى التذكرالتطبیق البعدي على درجات ) في العاصمة المقدسةاالبتدائي
ــلــذلك یــرفض الفــرض األول الــذي  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد ال " أنــه ّنص علــىی

)یقــة التقلیدیــةالتــي درســت بالطر(المجمــوعتین الــضابطةبــین متوســطي درجــات٠.٠٥مــستوى الداللــة 
فــي مقــرر )التــي درســت أحكــام المــیم الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة(والتجریبیـة
مــع ،وتتفـق هـذه النتیجـة االختبـار القبليأثـر بعــد ضـبط عنـد مـستوى التـذكر البعـدي التطبیـقفـي التجویـد 

بي للبرمجیـــات التعلیمیـــة فـــي االرتفـــاع نتـــائج بعـــض الدراســـات الـــسابقة والتـــي أشـــارت إلـــى األثـــر االیجـــا
،ودراســـة وانـــج )م٢٠٠١(،ودراســـة الیوســـف )م٢٠٠١(بمـــستوى تحـــصیل التلمیـــذات كدراســـة مـــي رضـــوان

،ودراســـــــــــــــة )م٢٠٠٥(العـــــــــــــــسیري،ودراســـــــــــــــة)م٢٠٠٣(،ودراســـــــــــــــة الودیـــــــــــــــان ) م٢٠٠٢(وآخـــــــــــــــرون 
ـــــــوم)م٢٠٠٥(الدوســـــــري ج ،ودراســـــــة اریـــــــ)م٢٠٠٧(،ودراســـــــة مـــــــي الجاســـــــر)م٢٠٠٦(،ودراســـــــة أبـــــــوم ل

،وتختلـف هـذه النتیجـة عـن نتـائج بعـض الدراسـات )م٢٠٠٩(،ودراسة البشایرة والفتینات)م٢٠٠٧(الدباسي
والتــي توصــلت إلــى عــدم وجــود ) م٢٠٠٦(،ودراســة البیــشي)م٢٠٠١(الــسابقة مثــل دراســة هــدى الــسویلم 

فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي التحــــصیل الدراســــي بــــین المجموعــــة التــــي درســــت بواســــطة البرمجیــــة 
.التعلیمیة والمجموعة التي درست بواسطة الطریقة التقلیدیة

:الفرض الثاني
بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ال 

التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة
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عنـد البعـدي التطبیـقفـي فـي مقـرر التجویـد )ائط المتعددة الحاسـوبیةالساكنة باستخدام برمجیة الوس
.االختبار القبليأثر بعد ضبط مستوى الفهم 

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات التطبیق البعـدي عنـد مـستوى 
وعرضـت ) البعـدي–ي القبلـ(فـي كـال االختبـارین ) التجریبیـة–الـضابطة (الفهـم لمجمـوعتي الدراسـة 

:كالتالي) ١٠(النتائج في الجدول رقم 
عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات) : ١٠(جدول رقم 

في االختبارین القبلي والبعديالتجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ومستوى الفهم ل

البعدياالختبار االختبار القبلي
العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

٣٠٣.٥٣٢.٢٧٣.٧٧٢.٢٢الضابطة
٣٠٥.٢٠٢.٢٦٦.٤٧٢.٠١التجریبیة

عنــد مــستوىالتطبیــق البعـدي أن المتوسـط الحــسابي لـدرجات ) ١٠(تـشیر نتــائج الجـدول رقــم 
التطبیـــق وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحـــسابي لـــدرجات ) ٦.٤٧(الفهـــم للمجموعـــة التجریبیـــة یـــساوي 

).٣.٧٧(عند مستوى الفهم للمجموعة الضابطة وهو البعدي 
) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 

باسـتخدام عند مستوى الفهم هي فروق ذات داللة إحصائیة، قامت الباحثـةالتطبیق البعدي لدرجات 
ّوتـــم .  ّتحلیـــل التبـــاین المـــصاحب، حیـــث أن هـــذا التـــصمیم یعمـــل علـــى ضـــبط أثـــر االختبـــار القبلـــي

:كالتالي) ١١(عرض النتائج في الجدول رقم 
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درجات المجموعة نتائج تحلیل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متوسطات):١١(جدول رقم 
مستوى الفهمالتجریبیة  والمجموعة الضابطة عند 

مصادر
االختالف

مجموع
مربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة
ف

ة الدالل
اإلحصائیة

م األثرـحج

المتغیر 
١.٤٣١١.٣٤٠.٢٩٠.٥٩المصاحب

٨٨.١٩١٨٨.١٩١٩.٣٧٠.٠٠٠.٢٥٤األثر التجریبي
٢٥٩.٥٠٥٧٤.٥٥الباقي
٣٤٩.٠٤٥٩الكلي

:ما یلي) ١١( لجدول رقم یتضح من نتائج ا
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.٥٩(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
یـــتم فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي

.ضبطه من خالل استخدام تحلیل التباین المصاحب
ـــوحظ أن قیمـــة -  ـــي، ل ـــر القیـــاس القبل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( بعـــد ضـــبط أث اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة (بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ١٩.٣٧(
عنــد مــستوى الفهــم للمجموعــة التطبیــق البعــدي ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات 

لــصالح الـضابطة والمجموعــة التجریبیـة بعــد ضـبط أثــر االختبــار القبلـي، وهــذه الفـروق كانــت 
، مقارنـــة بالمتوســـط )٦.٤٧(المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 

للمتغیـــــر المـــــستقل ُممـــــا یعنـــــي وجـــــود أثـــــرا إیجابیـــــا ، )٣.٧٧(البعـــــدي للمجموعـــــة الـــــضابطة 
لتلمیـذاتالتجویـدفـي تـدریس وحـدة فـي مقـرر استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(

فــي زیـــادة درجـــات التلمیـــذات فـــي مقـــرر ) فـــي العاصـــمة المقدســـةتـــدائيالخـــامس االبالــصف 
.التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم عند مستوى الفهم
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فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة - 
) العاصـمة المقدسـةفـي الخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، وهـذه القیمـة تـشیر وفقـا لمعیـار )٠.٢٥٤(على درجات التلمیذات عند مستوى الفهـم یـساوي 
اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة فاعلیــة (إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة كــوهن

فـــي الخـــامس االبتـــدائيالـــصف لتلمیـــذاتالتجویـــدفـــي تـــدریس وحـــدة فـــي مقـــرر الحاســـوبیة
.عند مستوى الفهمالتطبیق البعدي على درجات ) اصمة المقدسةالع

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد ال "ّنص علـــى یـــلـــذلك یـــرفض الفـــرض الثـــاني الـــذي 
التـــــي درســـــت بالطریقـــــة (المجمـــــوعتین الـــــضابطةبـــــین متوســـــطي درجـــــات٠.٠٥مـــــستوى الداللـــــة 

كنة باســــتخدام برمجیــــة الوســــائط المتعــــددة التــــي درســــت أحكــــام المــــیم الــــسا(و التجریبیــــة)التقلیدیــــة
،االختبـار القبلـيأثر بعد ضبط عند مستوى الفهم البعدي التطبیقفي في مقرر التجوید )الحاسوبیة

وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج بعـــض الدراســـات الـــسابقة والتـــي أشـــارت إلـــى األثـــر االیجـــابي للبرمجیـــات 
،ودراســة الیوســف )م٢٠٠٥(یــذات كدراســة المجــالي والجــازيالتعلیمیــة فــي االرتفــاع بمــستوى تحــصیل التلم

،ودراســة )م٢٠٠٥(العــسیري،ودراســة)م٢٠٠٨(،ودراســة المرشــود) م٢٠٠٥(،ودراســة القــدیري)م٢٠٠١(
ـــــــوم)م٢٠٠٥(الدوســـــــري ،ودراســـــــة اریـــــــج )م٢٠٠٧(،ودراســـــــة مـــــــي الجاســـــــر)م٢٠٠٦(،ودراســـــــة أبـــــــوم ل
ذه النتیجــة عــن نتــائج بعــض الدراســات ،وتختلــف هــ)م٢٠٠٨(،ودراســة بنــدر المطیــري)م٢٠٠٧(الدباســي

والتــي توصــلت إلــى عــدم وجــود ) م٢٠٠٦(،ودراســة البیــشي)م٢٠٠١(الــسابقة مثــل دراســة هــدى الــسویلم 
فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي التحــــصیل الدراســــي بــــین المجموعــــة التــــي درســــت بواســــطة البرمجیــــة 

.التعلیمیة والمجموعة التي درست بواسطة الطریقة التقلیدیة
:فرض الثالثال

بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ال 
التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة

عنـد البعـدي التطبیـقفـي فـي مقـرر التجویـد )الساكنة باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة
.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) حكم اإلخفاء الشفوي(مستوى التطبیق 

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات التطبیق البعـدي عنـد مـستوى 
فـــي كـــال االختبـــارین ) التجریبیـــة–الـــضابطة (لمجمـــوعتي الدراســـة ) حكـــم اإلخفـــاء الـــشفوي(التطبیـــق 

:كالتالي) ١٢( رضت النتائج في الجدول رقم وع) البعدي–القبلي (
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عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات: )١٢(جدول رقم 
في التجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ول) حكم اإلخفاء الشفوي(مستوى التطبیق 

االختبارین القبلي والبعدي

الختبار البعديااالختبار القبلي
العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

٣٠٠.٢٠.٤٠٠.٩٣٠.٦٩الضابطة

٣٠٠.٣٧٠.٧٦١.٩٧٠.١٨التجریبیة

عنــد مــستوى التطبیــق البعـدي أن المتوسـط الحــسابي لـدرجات ) ١٢(لجـدول رقــم تـشیر نتــائج ا
ـــاء ا(التطبیـــق  ـــشفويحكـــم اإلخف ـــة یـــساوي للمج) ل ـــى مـــن المتوســـط وهـــو ) ١.٩٧(موعـــة التجریبی أعل

للمجموعـة الـضابطة ) حكم اإلخفـاء الـشفوي(عند مستوى التطبیق التطبیق البعدي الحسابي لدرجات 
).٠.٩٣(وهو 

) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 
هــــي فــــروق ذات داللــــة ) حكــــم اإلخفــــاء الــــشفوي(عنــــد مــــستوى التطبیــــق التطبیــــق البعــــديلــــدرجات 

ّإحــصائیة، قامــت الباحثــة باســتخدام تحلیــل التبــاین المــصاحب، حیــث أن هــذا التــصمیم یعمــل علــى 
:كالتالي) ١٣(ّوتم عرض النتائج في الجدول رقم .  ضبط أثر االختبار القبلي

وسطات درجات داللة الفروق بین متنتائج تحلیل التباین المصاحب ل):١٣(جدول رقم 
)حكم اإلخفاء الشفوي(والمجموعة الضابطة عند مستوى التطبیق المجموعة التجریبیة 

مصادر
االختالف

مجموع
مربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة
ف

الداللة 
اإلحصائیة

حجم األثر

٠.٠٣١٠.٠٣٠.١٠٠.٧٥المتغیر المصاحب
١٥.٥٤١١٥.٥٤٥٩.٨٢٠.٠٠٠.٥١٢األثر التجریبي

١٤.٨١٥٧٠.٢٦الباقي
٣٠.٣٧٥٩الكلي
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:ما یلي) ١٣( یتضح من نتائج الجدول رقم 
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١٠(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

جریبیـة والـضابطة ، وهـذا یعنـي وجـود تجـانس بـین المجمـوعتین الت٠.٠٥مـستوى الداللـة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
اسـتخدام برمجیـة فاعلیـة (لألثـر التجریبـي ) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث- 

الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدس وحــدة فــي مقــرر فــي تــدریالوســائط المتعــددة الحاســوبیة
ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٥٩.٨٢(
حكـــم (التطبیـــق عنـــد مــستوى التطبیـــق البعــدي ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات 

للمجموعـة الـضابطة والمجموعـة التجریبیـة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) اإلخفاء الشفوي
وهـــذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 

ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٠.٩٣(، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي للمجموعــــة الــــضابطة )١.٩٧(
فـي تـدریس وحـدة فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(متغیر المستقل للُإیجابیا 
فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیذاتالتجویدمقرر 

ـــد مـــستوى التطبیـــق  ـــد فـــي إجـــادة تـــالوة القـــرآن الكـــریم عن ـــذات فـــي مقـــرر التجوی حكـــم (التلمی
).اإلخفاء الشفوي

فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (ر للمعالجـــة التجریبیــة حجــم األثــ- 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، )٠.٥١٢(یـــساوي ) حكـــم اإلخفـــاء الـــشفوي(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق 
فاعلیــــة (وهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر للمعالجــــة التجریبیـــة وهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمعیــــار كـــ

لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
عنـد مـستوى التطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
).حكم اإلخفاء الشفوي(التطبیق 

توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى ال "أنه ّنص علىیالث الذي لذلك یرفض الفرض الث
و )التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطةبـــین متوســـطي درجـــات٠.٠٥الداللـــة 

فـــي )التـــي درســـت أحكـــام المـــیم الـــساكنة باســـتخدام برمجیـــة الوســـائط المتعـــددة الحاســـوبیة(التجریبیـــة
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أثـــر بعـــد ضـــبط ) حكـــم اإلخفـــاء الـــشفوي(عنـــد مـــستوى التطبیـــق البعـــدي بیـــقالتطفـــي مقـــرر التجویـــد 
وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع نتــــائج بعــــض الدراســــات الــــسابقة والتــــي أشــــارت إلــــى األثــــر ،االختبــــار القبلــــي

ــــــــذات كدراســــــــة المجــــــــالي  ــــــــاع بمــــــــستوى تحــــــــصیل التلمی ــــــــة فــــــــي االرتف االیجــــــــابي للبرمجیــــــــات التعلیمی
(،ودراســــــــة المرشـــــــــود) م٢٠٠٥(،ودراســـــــــة القــــــــدیري)م٢٠٠١(،ودراســــــــة الیوســــــــف)م٢٠٠٥(والجــــــــازي
،ودراســـة )م٢٠٠٦(،ودراســـة أبـــوم لـــوم)م٢٠٠٥(،ودراســـة الدوســـري)م٢٠٠٥(العـــسیري،ودراســـة)م٢٠٠٨

،وتختلــف هــذه )م٢٠٠٨(،ودراســة بنــدر المطیــري)م٢٠٠٧(،ودراســة اریــج الدباســي)م٢٠٠٧(مــي الجاســر
،ودراســــــــة )م٢٠٠١(ســـــــة هــــــــدى الـــــــسویلم النتیجـــــــة عـــــــن نتــــــــائج بعـــــــض الدراســـــــات الــــــــسابقة مثـــــــل درا

والتي توصلت إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي التحـصیل الدراسـي بـین ) م٢٠٠٦(البیشي
.المجموعة التي درست بواسطة البرمجیة التعلیمیة والمجموعة التي درست بواسطة الطریقة التقلیدیة

:الفرض الرابع
بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥مــــستوى الداللــــة توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد ال 

التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة
عنـد البعـدي التطبیـقفـي فـي مقـرر التجویـد )الساكنة باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة

.االختبار القبليثر أبعد ضبط ) حكم اإلدغام الصغیر(مستوى التطبیق 
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات التطبیق البعـدي عنـد مـستوى 

فــي كــال االختبــارین ) التجریبیــة–الــضابطة (لمجمــوعتي الدراســة ) حكــم اإلدغــام الــصغیر(التطبیــق 
:كالتالي) ١٤( وعرضت النتائج في الجدول رقم ) البعدي–القبلي (

عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات) : ١٤(م جدول رق
في االختبارین التجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ول) حكم اإلدغام الصغیر(مستوى التطبیق 

القبلي والبعدي

االختبار البعدياالختبار القبلي
العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيعیارياالنحراف المالمتوسط الحسابي

٣٠٠٠٠.٧٧٠.٨٥الضابطة

٣٠٠.٢٠.٥٥١.٨٧٠.٤٣التجریبیة
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عنــد مــستوى التطبیــق البعـدي أن المتوسـط الحــسابي لـدرجات ) ١٤(تـشیر نتــائج الجـدول رقــم 
توســـط وهـــو أعلـــى مـــن الم) ١.٨٧(للمجموعـــة التجریبیـــة یـــساوي ) حكـــم اإلدغـــام الـــصغیر(التطبیـــق

للمجموعـــــة ) حكــــم اإلدغـــــام الــــصغیر(عنــــد مـــــستوى التطبیــــق التطبیـــــق البعــــدي الحــــسابي لــــدرجات 
).٠.٧٧(الضابطة وهو 

) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 
لــــة هــــي فــــروق ذات دال) حكــــم اإلدغــــام الــــصغیر(عنــــد مــــستوى التطبیــــقالتطبیــــق البعــــدي لــــدرجات 

ّإحــصائیة، قامــت الباحثــة باســتخدام تحلیــل التبــاین المــصاحب، حیــث أن هــذا التــصمیم یعمــل علــى 
:كالتالي) ١٥(ّوتم عرض النتائج في الجدول رقم .  ضبط أثر االختبار القبلي

مصادر
االختالف

مجموع
مربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة
ف

حجم األثرالداللة اإلحصائیة

ر المتغی
٠.٠٧١٠.٠٧٠.١٦٠.٠٧المصاحب

١٦.٤٤١١٦.١٤٣٥.٠١٠.٠٠٠.٣٨٠األثر التجریبي
٢٦.٧٦٥٧٠.٤٧الباقي
٤٣.٢٧٥٩الكلي

:ما یلي) ١٥( یتضح من نتائج الجدول رقم 
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١٦(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥داللة مستوى العند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
اسـتخدام برمجیـة یـة فاعل(لألثـر التجریبـي ) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث- 

الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٣٥.٠١(
حكـــم (عنـــد مــستوى التطبیـــق التطبیـــق البعــدي إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات ذات داللــة
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للمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) اإلدغام الصغیر
وهـــذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 

ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٠.٧٧(جموعــــة الــــضابطة ، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي للم)١.٨٧(
فـي تـدریس وحـدة فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(للمتغیر المستقل ُإیجابیا 
فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیذاتالتجویدمقرر 

حكـم اإلدغـام (ریم عنـد مـستوى التطبیـقالتلمیذات في مقرر التجوید في إجادة تالوة القرآن الك
).الصغیر

فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة - 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، )٠.٥١٢(یـــساوي ) غیرحكـــم اإلدغـــام الـــص(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق
فاعلیــــة (ًوهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمعیــــار كـــوهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر للمعالجــــة التجریبیـــة 

لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
ى عنـد مـستوالتطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
توجــد ال "ّلــذلك یــرفض الفــرض الرابــع الــذي نــص علــى).حكــم اإلدغــام الــصغیر(التطبیــق

المجمــوعتین بــین متوســطي درجــات٠.٠٥فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة 
التـــي درســـت أحكـــام المـــیم الـــساكنة (التجریبیـــةو)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(الـــضابطة

عنــد البعــدي التطبیـقفــي فــي مقــرر التجویـد )ئط المتعــددة الحاسـوبیةباسـتخدام برمجیــة الوسـا
وتتفـق هـذه النتیجـة ،االختبـار القبلـيأثـر بعـد ضـبط ) حكم اإلدغـام الـصغیر(مستوى التطبیق 

مــع نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة والتــي أشــارت إلــى األثــر االیجــابي للبرمجیــات التعلیمیــة فــي 
،ودراســـــــة الیوســـــــف )م٢٠٠١(ات كدراســـــــة مـــــــي رضـــــــواناالرتفـــــــاع بمـــــــستوى تحـــــــصیل التلمیـــــــذ

ـــــــــــان ) م٢٠٠٢(،ودراســـــــــــة وانـــــــــــج وآخـــــــــــرون )م٢٠٠١( ،ودراســـــــــــة)م٢٠٠٣(،ودراســـــــــــة الودی
،ودراســــــة مـــــــي )م٢٠٠٦(،ودراســــــة أبــــــوم لــــــوم)م٢٠٠٥(،ودراســــــة الدوســــــري)م٢٠٠٥(العــــــسیري

ف ،وتختلـ)م٢٠٠٩(،ودراسـة البـشایرة والفتینـات)م٢٠٠٧(،ودراسـة اریـج الدباسـي)م٢٠٠٧(الجاسر
،ودراســـة )م٢٠٠١(هــذه النتیجــة عـــن نتــائج بعــض الدراســـات الــسابقة مثــل دراســـة هــدى الــسویلم 

ـــة إحـــصائیة فـــي التحـــصیل ) م٢٠٠٦(البیـــشي والتـــي توصـــلت إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
الدراسي بین المجموعة التي درست بواسطة البرمجیـة التعلیمیـة والمجموعـة التـي درسـت بواسـطة 

.الطریقة التقلیدیة
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:الفرض الخامس
بـــــین متوســـــطي ٠.٠٥توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة عنـــــد مـــــستوى الداللـــــة ال 

التـــي درســـت (التجریبیـــةو)التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الـــضابطةدرجـــات
فـي فـي مقـرر التجویـد )أحكام المـیم الـساكنة باسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة

ـــار أثـــر بعـــد ضـــبط ) حكـــم اإلظهـــار الـــشفوي(عنـــد مـــستوى التطبیـــق ي البعـــدالتطبیـــق االختب
.القبلي

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافـات المعیاریـة لـدرجات التطبیـق البعـدي عنـد 
فـــي ) التجریبیـــة–الـــضابطة (لمجمـــوعتي الدراســة ) حكـــم اإلظهــار الـــشفوي(مــستوى التطبیـــق 
:كالتالي) ١٦(وعرضت النتائج في الجدول رقم ) البعدي–القبلي (كال االختبارین 

عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات) : ١٦(جدول رقم 
في التجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ول) حكم اإلظهار الشفوي(مستوى التطبیق 

االختبارین القبلي والبعدي

االختبار البعديياالختبار القبل
العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

٣٠١.٩٠١.٤٧٣.٥٣١.٥٤الضابطة

٣٠١.٨٣١.٨٤٥.٩٧٠.١٨التجریبیة

عنـد مـستوى التطبیـق البعـدي أن المتوسط الحـسابي لـدرجات ) ١٦( تشیر نتائج الجدول رقم 
ـــشفويحكـــم اإلظهـــ(التطبیـــق وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط ) ٥.٩٧(للمجموعـــة التجریبیـــة یـــساوي ) ار ال

للمجموعـــــة ) حكــــم اإلظهـــــار الـــــشفوي(عنـــــد مـــــستوى التطبیـــــق التطبیـــــق البعــــدي الحــــسابي لـــــدرجات 
).٣.٥٣(الضابطة وهو 

) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 
هــــي فــــروق ذات داللــــة ) حكــــم اإلظهــــار الــــشفوي(عنــــد مــــستوى التطبیــــقبعــــدي التطبیــــق اللــــدرجات 

ّإحــصائیة، قامــت الباحثــة باســتخدام تحلیــل التبــاین المــصاحب، حیــث أن هــذا التــصمیم یعمــل علــى 
:كالتالي) ١٧(ّوتم عرض النتائج في الجدول رقم .  ضبط أثر االختبار القبلي
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وسطات درجات ب لداللة الفروق بین متنتائج تحلیل التباین المصاح):١٧(جدول رقم 
)حكم اإلظهار الشفوي(والمجموعة الضابطة عند مستوى التطبیقالمجموعة التجریبیة 
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٠.١٣١٠.١٣٠.١١٠.٧٥المتغیر المصاحب
٨٨.٦٥١٨٨.٥٦٧١.٨٧٠.٠٠٠.٥٥٨بياألثر التجری
٧٠.٣٠٥٧١.٢٣الباقي
١٥٩.٠٨٥٩الكلي

:ما یلي) ١٧(یتضح من نتائج الجدول رقم 
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١١(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

ن التجریبیـة والـضابطة ، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتی٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
اسـتخدام برمجیـة فاعلیـة (لألثـر التجریبـي ) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث- 

الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدتــدریس وحــدة فــي مقــرر فــيالوســائط المتعــددة الحاســوبیة
ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٧١.٨٧(
حكـــم (ستوى التطبیـــق عنـــد مــالتطبیـــق البعــدي ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات 

للمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) اإلظهار الشفوي
وهـــذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 

ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٣.٥٣(، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي للمجموعــــة الــــضابطة )٥.٩٧(
فـي تـدریس وحـدة فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(للمتغیر المستقل ُا إیجابی
فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیذاتالتجویدمقرر 

ـــد مـــستوى التطبیـــق  ـــد فـــي إجـــادة تـــالوة القـــرآن الكـــریم عن ـــذات فـــي مقـــرر التجوی حكـــم (التلمی
).اإلظهار الشفوي
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فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (األثــر للمعالجـــة التجریبیــة حجــم- 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، )٠.٥٥٨(یـــساوي ) حكـــم اإلظهـــار الـــشفوي(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق
فاعلیــــة (یــــار كـــوهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر للمعالجــــة التجریبیـــة ًوهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمع

لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
عنـد مـستوى التطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
).حكم اإلظهار الشفوي(التطبیق 

توجـــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنـــد ال "ّض الخــامس الـــذي نـــص علــى لــذلك یـــرفض الفـــر
التـــــي درســـــت بالطریقـــــة (المجمـــــوعتین الـــــضابطةبـــــین متوســـــطي درجـــــات٠.٠٥مـــــستوى الداللـــــة 

التـــــي درســـــت أحكـــــام المـــــیم الـــــساكنة باســـــتخدام برمجیـــــة الوســـــائط المتعـــــددة (التجریبیـــــةو)التقلیدیـــــة
بعـد ) حكم اإلظهـار الـشفوي(عند مستوى التطبیق البعدي قالتطبیفي في مقرر التجوید )الحاسوبیة

وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة والتــي أشــارت إلــى ،االختبــار القبلــيأثــر ضــبط 
األثـــــــر االیجـــــــابي للبرمجیـــــــات التعلیمیـــــــة فـــــــي االرتفـــــــاع بمـــــــستوى تحـــــــصیل التلمیـــــــذات كدراســـــــة مـــــــي 

(،ودراســــة الودیــــان ) م٢٠٠٢(ودراســــة وانــــج وآخــــرون ،)م٢٠٠١(،ودراســــة الیوســــف )م٢٠٠١(رضــــوان
،ودراســـة )م٢٠٠٦(،ودراســـة أبـــوم لـــوم)م٢٠٠٥(،ودراســـة الدوســـري)م٢٠٠٥(العـــسیري،ودراســـة)م٢٠٠٣

،وتختلـــف )م٢٠٠٩(،ودراســـة البـــشایرة والفتینـــات)م٢٠٠٧(،ودراســـة اریـــج الدباســـي)م٢٠٠٧(مـــي الجاســـر
ـــــل  ـــــسابقة مث ـــــائج بعـــــض الدراســـــات ال ـــــسویلم هـــــذه النتیجـــــة عـــــن نت ،ودراســـــة )م٢٠٠١(دراســـــة هـــــدى ال

والتي توصلت إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي التحـصیل الدراسـي بـین ) م٢٠٠٦(البیشي
.المجموعة التي درست بواسطة البرمجیة التعلیمیة والمجموعة التي درست بواسطة الطریقة التقلیدیة

:الفرض السادس
بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥نــــد مــــستوى الداللــــة توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عال 

التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة
عنـد البعـدي التطبیـقفـي فـي مقـرر التجویـد )الساكنة باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة

.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) ثةالدرجة الكلیة لألحكام الثال(مستوى التطبیق 
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات التطبیق البعـدي عنـد مـستوى 

فــــي كــــال ) التجریبیــــة–الــــضابطة (لمجمــــوعتي الدراســــة ) الدرجــــة الكلیــــة لألحكــــام الثالثــــة(التطبیــــق 
:كالتالي) ١٨(قم وعرضت النتائج في الجدول ر) البعدي–القبلي (االختبارین 
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عند التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات: )١٨(جدول رقم 
في مجموعتي الدراسة الضابطة والتجریبیةل) الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(مستوى التطبیق 

االختبارین القبلي والبعدي

االختبار البعدياالختبار القبلي
العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

٣٠٢.١٠١.٥١٥.٢٣١.٥٤الضابطة

٣٠٢.٤٠٢.١٥٩.٨٣٠.٥٩التجریبیة

عنــــد مــــستوى التطبیــــق البعــــدي أن المتوســــط الحــــسابي لــــدرجات ) ١٨(تـــشیر نتــــائج الجــــدول رقــــم 
وهــو أعلــى مــن المتوســط ) ٩.٨٣(للمجموعــة التجریبیــة یــساوي ) ثــةالدرجــة الكلیــة لألحكــام الثال(التطبیــق

للمجموعـــة ) الدرجـــة الكلیـــة لألحكـــام الثالثـــة(عنـــد مـــستوى التطبیـــق التطبیـــق البعـــدي الحـــسابي لـــدرجات 
).٥.٢٣(الضابطة وهو 

لـدرجات ) التجریبیـة–الـضابطة (ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بین متوسطي درجـات المجمـوعتین 
هــي فــروق ذات داللــة إحــصائیة، ) الدرجــة الكلیــة لألحكــام الثالثــة(عنــد مــستوى التطبیــق ق البعــدي التطبیــ

ّقامت الباحثة باستخدام تحلیل التباین المصاحب، حیث أن هـذا التـصمیم یعمـل علـى ضـبط أثـر االختبـار 
:كالتالي) ١٩(ّوتم عرض النتائج في الجدول رقم .  القبلي

وسطات درجات یل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متنتائج تحل):١٩(جدول رقم 
.)لألحكام الثالثةالدرجة الكلیة(والمجموعة الضابطة عند مستوى التطبیقالمجموعة التجریبیة 
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:ما یلي) ١٩(یتضح من نتائج الجدول رقم 
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.٠٤(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

هذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ، و٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
ـــوحظ أن قیمـــة -  ـــي، ل ـــر القیـــاس القبل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( بعـــد ضـــبط أث اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر رمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیةب
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة (بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود . ٠.٠٥وهـــذه القیمـــة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوى داللـــة ) ٢٢٥.٦٤(
عنــد مــستوى التطبیـــق التطبیــق البعــدي ن متوســطات درجــات فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــی

للمجموعــة الــضابطة والمجموعــة التجریبیــة بعــد ضــبط أثــر ) الدرجــة الكلیــة لألحكــام الثالثــة(
ــــى وهــــو متوســــط  ــــصالح المتوســــط الحــــسابي األعل ــــروق كانــــت ل ــــي، وهــــذه الف ــــار القبل االختب

ممــا ، )٥.٢٣(جموعــة الــضابطة ، مقارنــة بالمتوســط البعــدي للم)٩.٨٣(المجموعــة التجریبیــة 
فـي اسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة(للمتغیـر المـستقل ُیعني وجود أثـرا إیجابیـا 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

ریم عنــد مــستوى فــي زیــادة درجــات التلمیــذات فــي مقــرر التجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــ
).الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(التطبیق 

فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة - 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

یـــــساوي ) رجـــــة الكلیـــــة لألحكـــــام الثالثـــــةالد(علـــــى درجـــــات التلمیـــــذات عنـــــد مـــــستوى التطبیـــــق
ً، وهــذه القیمــة تــشیر وفقــا لمعیــار كــوهن إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة )٠.٧٩٨(
التجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیةفاعلیــة (

التطبیــق البعــدي علــى درجــات ) فــي العاصــمة المقدســةالخــامس االبتــدائيالــصف لتلمیــذات
لــذلك یــرفض الفــرض الــسادس الــذي ).الدرجــة الكلیــة لألحكــام الثالثــة(عنــد مــستوى التطبیــق 

بــین متوســطي ٠.٠٥داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــةتوجــد فــروق ذات ال "ّنــص علــى 
التــي درســت (و التجریبیــة)التــي درســت بالطریقــة التقلیدیــة(المجمــوعتین الــضابطةدرجــات

فــي فــي مقــرر التجویــد )یم الــساكنة باســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیةأحكــام المــ
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أثــــر بعــــد ضــــبط ) الدرجــــة الكلیــــة لألحكــــام الثالثــــة(عنــــد مــــستوى التطبیــــق البعــــدي التطبیــــق
وتتفق هذه النتیجـة مـع نتـائج بعـض الدراسـات الـسابقة والتـي أشـارت إلـى األثـر ،االختبار القبلي

التعلیمیــــــــــة فـــــــــي االرتفــــــــــاع بمــــــــــستوى تحـــــــــصیل التلمیــــــــــذات كدراســــــــــة االیجـــــــــابي للبرمجیــــــــــات
،ودراسـة ) م٢٠٠٦(،ودراسـة حـاتم ابوزایـدة)م٢٠٠٣(،ودراسة محمد والعجلـوني)م٢٠٠٨(التویجري

،ودراسـة أبـوم )م٢٠٠٥(،ودراسـة الدوسـري)م٢٠٠٥(العـسیري،ودراسـة)م٢٠٠٧(أبوشقیر وحـسن
،ودراســــة بنــــدر )م٢٠٠٧(ج الدباســــي،ودراســــة اریــــ)م٢٠٠٧(،ودراســــة مــــي الجاســــر)م٢٠٠٦(لــــوم

،وتختلــف هــذه النتیجــة عــن نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة مثــل دراســة هــدى )م٢٠٠٨(المطیــري
والتــي توصــلت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة ) م٢٠٠٦(،ودراســة البیــشي)م٢٠٠١(الــسویلم 

ــــة التعلی ــــي درســــت بواســــطة البرمجی ــــین المجموعــــة الت ــــي التحــــصیل الدراســــي ب میــــة إحــــصائیة ف
.والمجموعة التي درست بواسطة الطریقة التقلیدیة

:الفرض السابع
بــــین متوســــطي درجــــات٠.٠٥داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــةتوجــــد فــــروق ذات ال 

التــــي درســـت أحكــــام المــــیم (و التجریبیــــة)التـــي درســــت بالطریقــــة التقلیدیـــة(المجمـــوعتین الــــضابطة
د عنـالبعـدي التطبیـقفـي فـي مقـرر التجویـد )تعددة الحاسـوبیةالساكنة باستخدام برمجیة الوسائط الم

.االختبار القبليأثر بعد ضبط ) تطبیق–هم ف–تذكر (حمیع المستویات المعرفیة 
قامـــت الباحثـــة أوال بحـــساب المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لـــدرجات التطبیـــق 

–الــضابطة (لمجمــوعتي الدراســة ) طبیــقت–هــمف–تــذكر (د حمیــع المــستویات المعرفیــة البعــدي عنــ
:كالتالي) ٢٠( وعرضت النتائج في الجدول رقم ) البعدي–القبلي (في كال االختبارین ) لتجریبیةا

عند جمیع التطبیق البعدي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات): ٢٠(جدول رقم 
في االختبارین التجریبیةمجموعتي الدراسة الضابطة ول) تطبیق–فهم –تذكر (المستویات المعرفیة 

.القبلي والبعدي
االختبار البعدياالختبار القبلي العددالمجموعة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي
٣٠٨.٤٧٣.٧٧١٣.٤٧٣.٨٢الضابطة
٣٠٧.٧٣٣.٠١٢٤.٥٧٣.٥٤التجریبیة
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عنــد حمیــع التطبیــق البعــدي أن المتوســط الحــسابي لــدرجات ) ٢٠(یر نتــائج الجــدول رقــم تــش
وهـو أعلـى مـن ) ٢٤.٥٧(للمجموعـة التجریبیـة یـساوي ) تطبیق–فهم –تذكر (المستویات المعرفیة 

) تطبیـق–فهم –تذكر (عند حمیع المستویات المعرفیة التطبیق البعدي المتوسط الحسابي لدرجات 
).١٣.٤٧(الضابطة وهو للمجموعة 

) التجریبیـــة–الــضابطة (ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین 
هــي فــروق ذات ) تطبیــق–فهــم –تــذكر (عنــد جمیــع المــستویات المعرفیــة التطبیــق البعــدي لــدرجات 

مــل تــصمیم یعّداللــة إحــصائیة، قامــت الباحثــة باســتخدام تحلیــل التبــاین المــصاحب، حیــث أن هــذا ال
:كالتالي) ٢١(ّتم عرض النتائج في الجدول رقم وعلى ضبط أثر االختبار القبلیة 

نتائج تحلیل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعة ):٢١(جدول رقم 
)تطبیق–م فه–تذكر(المستویات المعرفیة جمیعالتجریبیة والمجموعة الضابطة عند 

مصادر
تالفاالخ

مجموع
مربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

حجم األثرالداللةقیمة ف

١.٨١١١.٨١٠.١٣٠.٧٢المتغیر المصاحب
١٨٣٨.٨٩١١٨٣٨.٨٩١٣٣.١٨٠.٠٠٠.٠٠٧األثر التجریبي

٧٨٧.٠٣٥٧١٣.٨١الباقي
٢٦٢٧.٧٢٥٩الكلي

:ما یلي) ٢١(یتضح من نتائج الجدول رقم 
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١٣(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة - 

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.یل التباین المصاحباستخدام تحلضبطه من خالل
ـــوحظ أن قیمـــة -  ـــي، ل ـــر القیـــاس القبل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( بعـــد ضـــبط أث اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة (بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود . ٠.٠٥وهـــذه القیمـــة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوى داللـــة ) ١٣٣.١٨(
د جمیــع المــستویات عنــالتطبیــق البعــدي فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات 
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للمجموعـة الـضابطة والمجموعـة التجریبیـة بعـد ضـبط أثــر ) تطبیـق–هـم ف–تـذكر (المعرفیـة 
ــــروق  ــــي، وهــــذه الف ــــار القبل ــــى وهــــو متوســــط االختب ــــصالح المتوســــط الحــــسابي األعل كانــــت ل

، )١٣.٤٧(، مقارنــة بالمتوســط البعــدي للمجموعــة الــضابطة )٢٤.٥٧(المجموعــة التجریبیــة 
اسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة(للمتغیـر المـستقل ُمما یعني وجود أثرا إیجابیـا 

فــــي العاصــــمة مس االبتــــدائيالخــــاالــــصف لتلمیــــذاتالتجویــــدفــــي تــــدریس وحــــدة فــــي مقــــرر 
د فــي زیــادة درجــات التلمیــذات فــي مقــرر التجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم عنــ) المقدســة

).تطبیق–هم ف–تذكر (جمیع المستویات المعرفیة 
فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة - 

) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتتجویـدالتدریس وحدة فـي مقـرر 
یـــــساوي ) تطبیـــــق-فهـــــم-تــــذكر(علــــى درجـــــات التلمیـــــذات عنــــد حمیـــــع المـــــستویات المعرفیـــــة 

، وهــذه القیمــة تــشیر وفقــا لمعیــار كــوهن إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة )٠.٤٠٠(
التجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر ةاســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیفاعلیــة (

التطبیــق البعــدي علــى درجــات ) فــي العاصــمة المقدســةالخــامس االبتــدائيالــصف لتلمیــذات
).تطبیق-فهم-تذكر(عند جمیع المستویات المعرفیة 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد ال " ّلـــذلك یـــرفض الفـــرض الـــسابع الـــذي نـــص علـــى 
التـــــي درســـــت بالطریقـــــة (المجمـــــوعتین الـــــضابطةي درجـــــاتبـــــین متوســـــط٠.٠٥مـــــستوى الداللـــــة 

التـــــي درســـــت أحكـــــام المـــــیم الـــــساكنة باســـــتخدام برمجیـــــة الوســـــائط المتعـــــددة (التجریبیـــــةو)التقلیدیـــــة
-فهــم-تــذكر(عنــد حمیــع المــستویات المعرفیــة البعــدي التطبیــقفــي فــي مقــرر التجویــد )الحاســوبیة

ق هــذه النتیجــة مــع نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة والتــي وتتفــ،االختبــار القبلــيأثــر بعــد ضــبط ) تطبیـق
أشــــارت إلــــى األثــــر االیجــــابي للبرمجیــــات التعلیمیــــة فــــي االرتفــــاع بمــــستوى تحــــصیل التلمیــــذات كدراســــة 

ـــــویجري ـــــوني)م٢٠٠٨(الت ـــــدة)م٢٠٠٣(،ودراســـــة محمـــــد والعجل ،ودراســـــة ) م٢٠٠٦(،ودراســـــة حـــــاتم ابوزای
،ودراســــــة أبــــــوم )م٢٠٠٥(،ودراســــــة الدوســــــري)م٢٠٠٥(العــــــسیري،ودراســــــة)م٢٠٠٧(أبوشــــــقیر وحــــــسن

،ودراســـــــة بنــــــــدر )م٢٠٠٧(،ودراســـــــة اریــــــــج الدباســـــــي)م٢٠٠٧(،ودراســـــــة مــــــــي الجاســـــــر)م٢٠٠٦(لـــــــوم
،وتختلــف هــذه النتیجــة عــن نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة مثــل دراســة هــدى الــسویلم )م٢٠٠٨(المطیــري

ق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي والتـــي توصـــلت إلـــى عـــدم وجـــود فـــرو) م٢٠٠٦(،ودراســـة البیـــشي)م٢٠٠١(
التحـــصیل الدراســـي بـــین المجموعـــة التـــي درســـت بواســـطة البرمجیـــة التعلیمیـــة والمجموعـــة التـــي درســـت 

.بواسطة الطریقة التقلیدیة
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توى التذكرنتائج المقارنة عند مس: أوال

وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٣.٣٧(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -
، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 

فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 
.استخدام تحلیل التباین المصاحبخاللضبطه من 

اسـتخدام برمجیـة فاعلیـة (لألثـر التجریبـي ) ف(بعد ضبط أثر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة -
الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) ریبیــــــةالتج–ال
وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٣٣.٠٦(

عنـد مـستوى التـذكر للمجموعـة التطبیـق البعـدي ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات درجـات 
الـضابطة والمجموعــة التجریبیـة بعــد ضـبط أثــر االختبــار القبلـي، وهــذه الفـروق كانــت لــصالح 

، مقارنـــة بالمتوســـط )٨.٢٧(الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة المتوســـط 
للمتغیـــــر المـــــستقل ُممـــــا یعنـــــي وجـــــود أثـــــرا إیجابیـــــا ، )٤.٤٧(البعـــــدي للمجموعـــــة الـــــضابطة 

لتلمیـذاتالتجویـدفـي تـدریس وحـدة فـي مقـرر استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(
فــي زیـــادة درجـــات التلمیـــذات فـــي مقـــرر ) مة المقدســـةفـــي العاصـــالخـــامس االبتـــدائيالــصف 

.التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم عند مستوى التذكر
فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -

) سـةفـي العاصـمة المقدالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 
، وهــــذه القیمـــة تــــشیر وفقــــا )٠.٣٦٧(علـــى درجــــات التلمیـــذات عنــــد مــــستوى التـــذكر یــــساوي 

اســـتخدام برمجیـــة الوســـائط فاعلیـــة (لمعیـــار كـــوهن إلـــى وجـــود أثـــر كبیـــر للمعالجـــة التجریبیـــة 
الخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدفـي تـدریس وحـدة فـي مقـرر المتعددة الحاسوبیة

.عند مستوى التذكرالتطبیق البعدي على درجات ) في العاصمة المقدسة
نتائج المقارنة عند مستوى الفهم: ثانیا

وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.٥٩(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -
، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
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، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم فــي بدایــة التجربــة
.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل

اسـتخدام برمجیـة فاعلیـة (لألثـر التجریبـي ) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث-
الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال
وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ١٩.٣٧(

عنــد مــستوى الفهــم للمجموعــة التطبیــق البعــدي ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات 
التجریبیـة بعــد ضـبط أثــر االختبــار القبلـي، وهــذه الفـروق كانــت لــصالح الـضابطة والمجموعــة

، مقارنـــة بالمتوســـط )٦.٤٧(المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 
للمتغیـــــر المـــــستقل ُممـــــا یعنـــــي وجـــــود أثـــــرا إیجابیـــــا ، )٣.٧٧(البعـــــدي للمجموعـــــة الـــــضابطة 

لتلمیـذاتالتجویـدفـي تـدریس وحـدة فـي مقـرر ةاستخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبی(
فــي زیـــادة درجـــات التلمیـــذات فـــي مقـــرر ) فـــي العاصـــمة المقدســـةالخـــامس االبتـــدائيالــصف 

.التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم عند مستوى الفهم
فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -

) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدس وحدة فـي مقـرر تدری
، وهـذه القیمـة تـشیر وفقـا لمعیـار )٠.٢٥٤(على درجات التلمیذات عند مستوى الفهـم یـساوي 

اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة فاعلیــة (إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة كــوهن
فـــي الخـــامس االبتـــدائيالـــصف لتلمیـــذاتالتجویـــدحـــدة فـــي مقـــرر فـــي تـــدریس والحاســـوبیة

.عند مستوى الفهمالتطبیق البعدي على درجات ) العاصمة المقدسة
)اإلخفاء الشفوي(نتائج المقارنة عند مستوى التطبیق : ثالثا

وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١٠(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -
، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥الداللة مستوىعند 

فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 
.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل

اسـتخدام برمجیـة اعلیـة ف(لألثـر التجریبـي ) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث-
الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال
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وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٥٩.٨٢(
حكـــم (عنـــد مــستوى التطبیـــق التطبیـــق البعــدي لــة إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات ذات دال

للمجموعـة الـضابطة والمجموعـة التجریبیـة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) اإلخفاء الشفوي
وهـــذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 

ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٠.٩٣(للمجموعــــة الــــضابطة ، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي )١.٩٧(
فـي تـدریس وحـدة فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(للمتغیر المستقل ُإیجابیا 
فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیذاتالتجویدمقرر 

ـــد فـــي إجـــادة تـــالوة القـــرآن  ـــذات فـــي مقـــرر التجوی ـــد مـــستوى التطبیـــق التلمی حكـــم (الكـــریم عن
).اإلخفاء الشفوي

فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، )٠.٥١٢(یـــساوي ) ء الـــشفويحكـــم اإلخفـــا(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق 
فاعلیــــة (وهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمعیــــار كـــوهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر للمعالجــــة التجریبیـــة 

لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
مـستوى عنـد التطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
).حكم اإلخفاء الشفوي(التطبیق 

)اإلدغام الصغیر(نتائج المقارنة عند مستوى التطبیق : رابعا
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١٦(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
یــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم فــي بدا

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
ـــوحظ أن قیمـــة - ـــي، ل ـــر القیـــاس القبل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( بعـــد ضـــبط أث اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتیــدالتجوفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة (بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٣٥.٠١(
حكـــم (عنـــد مــستوى التطبیـــق التطبیـــق البعــدي ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات 

للمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) الصغیراإلدغام
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وهـــذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة 
ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٠.٧٧(، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي للمجموعــــة الــــضابطة )١.٨٧(

فـي تـدریس وحـدة فـي ام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیةاستخد(للمتغیر المستقل ُإیجابیا 
فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیذاتالتجویدمقرر 

حكـم اإلدغـام (التلمیذات في مقرر التجوید في إجادة تالوة القرآن الكریم عنـد مـستوى التطبیـق
).الصغیر

فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

، )٠.٥١٢(یـــساوي ) حكـــم اإلدغـــام الـــصغیر(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق
فاعلیــــة (للمعالجــــة التجریبیـــة ًوهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمعیــــار كـــوهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر

لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
عنـد مـستوى التطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
).حكم اإلدغام الصغیر(التطبیق

)اإلظهار الشفوي(نتائج المقارنة عند مستوى التطبیق : خامسا
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.١١(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.لمصاحبه من خالل استخدام تحلیل التباین اضبط
ـــوحظ أن قیمـــة - ـــي، ل ـــر القیـــاس القبل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( بعـــد ضـــبط أث اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة(بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق . ٠.٠٥وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٧١.٨٧(
حكـــم (عنـــد مــستوى التطبیـــق التطبیـــق البعــدي ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســـطات درجــات 

للمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة بعـد ضـبط أثـر االختبـار القبلـي، ) اإلظهار الشفوي
ذه الفـــروق كانـــت لـــصالح المتوســـط الحـــسابي األعلـــى وهـــو متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة وهـــ
ممــــا یعنــــي وجــــود أثــــرا ، )٣.٥٣(، مقارنــــة بالمتوســــط البعــــدي للمجموعــــة الــــضابطة )٥.٩٧(

فـي تـدریس وحـدة فـي استخدام برمجیة الوسائط المتعددة الحاسـوبیة(للمتغیر المستقل ُإیجابیا 
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فـي زیـادة درجـات ) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيلـصف التلمیذاتالتجویدمقرر 
ـــد مـــستوى التطبیـــق  ـــد فـــي إجـــادة تـــالوة القـــرآن الكـــریم عن ـــذات فـــي مقـــرر التجوی حكـــم (التلمی

).اإلظهار الشفوي
فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -

) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتویـدالتجتدریس وحدة فـي مقـرر 
، )٠.٥٥٨(یـــساوي ) حكـــم اإلظهـــار الـــشفوي(علـــى درجـــات التلمیـــذات عنـــد مـــستوى التطبیـــق

فاعلیــــة (ًوهـــذه القیمـــة تــــشیر وفقـــا لمعیــــار كـــوهن إلــــى وجـــود أثــــر كبیـــر للمعالجــــة التجریبیـــة 
لتلمیــذاتالتجویــدیس وحــدة فــي مقــرر فــي تــدراســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة

عنـد مـستوى التطبیـق البعـدي على درجات ) في العاصمة المقدسةالخامس االبتدائيالصف 
).حكم اإلظهار الشفوي(التطبیق 

)الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(نتائج المقارنة عند مستوى التطبیق : سادسا
وهــي غیــر دالــة إحــصائیا ) ٠.٠٤(ساوي تــ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
ـــر القیـــاس - ـــوحظ أن قیمـــة بعـــد ضـــبط أث ـــي، ل ـــة (لألثـــر التجریبـــي ) ف ( القبل اســـتخدام فاعلی

الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
تــساوي ) التجریبیــة–الــضابطة (بــین المجمـوعتین ) فــي العاصـمة المقدســةالخـامس االبتــدائي

وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود . ٠.٠٥توى داللـــة وهـــذه القیمـــة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــس) ٢٢٥.٦٤(
عنــد مــستوى التطبیـــق التطبیــق البعــدي فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات 

للمجموعــة الــضابطة والمجموعــة التجریبیــة بعــد ضــبط أثــر ) الدرجــة الكلیــة لألحكــام الثالثــة(
ــــى وهــــو  ــــصالح المتوســــط الحــــسابي األعل ــــروق كانــــت ل ــــي، وهــــذه الف ــــار القبل متوســــط االختب

ممــا ، )٥.٢٣(، مقارنــة بالمتوســط البعــدي للمجموعــة الــضابطة )٩.٨٣(المجموعــة التجریبیــة 
فـي اسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة(للمتغیـر المـستقل ُیعني وجود أثـرا إیجابیـا 
) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

ة درجــات التلمیــذات فــي مقــرر التجویــد فــي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم عنــد مــستوى فــي زیــاد
).الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(التطبیق 
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فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -
) العاصـمة المقدسـةفـيالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 

یـــــساوي ) الدرجـــــة الكلیـــــة لألحكـــــام الثالثـــــة(علـــــى درجـــــات التلمیـــــذات عنـــــد مـــــستوى التطبیـــــق
ً، وهــذه القیمــة تــشیر وفقــا لمعیــار كــوهن إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة )٠.٧٩٨(
التجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیةفاعلیــة (
التطبیــق البعــدي علــى درجــات ) فــي العاصــمة المقدســةالخــامس االبتــدائيالــصف لمیــذاتلت

).الدرجة الكلیة لألحكام الثالثة(عند مستوى التطبیق 
)جمیع المستویات(نتائج المقارنة عند الدرجة الكلیة : سابعا
یا وهــي غیــر دالــة إحــصائ) ٠.١٣(تــساوي ) االختبــار القبلــي(للمتغیــر المــصاحب ) ف(قیمــة -

، وهذا یعني وجود تجـانس بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ٠.٠٥مستوى الداللة عند 
فــي بدایــة التجربــة، وبــالرغم مـــن ذلــك فــإن أي أثــر للقیــاس القبلـــي علــى القیــاس البعــدي یـــتم 

.استخدام تحلیل التباین المصاحبضبطه من خالل
اسـتخدام برمجیـة فاعلیـة (التجریبـي لألثـر) ف(ر القیاس القبلي، لوحظ أن قیمة بعد ضبط أث-

الخــامس الــصف لتلمیــذاتالتجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر الوســائط المتعــددة الحاســوبیة
ــــــضابطة (بــــــین المجمــــــوعتین ) فــــــي العاصــــــمة المقدســــــةاالبتــــــدائي تــــــساوي ) التجریبیــــــة–ال

د وهـــذا یـــدل علـــى وجـــو. ٠.٠٥وهـــذه القیمـــة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوى داللـــة ) ١٣٣.١٨(
عنــد جمیــع المــستویات التطبیــق البعــدي فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات 

للمجموعـــة الـــضابطة والمجموعـــة التجریبیـــة بعـــد ضـــبط أثـــر ) تطبیـــق-فهـــم-تـــذكر(المعرفیـــة 
ــــى وهــــو متوســــط  ــــصالح المتوســــط الحــــسابي األعل ــــروق كانــــت ل ــــي، وهــــذه الف ــــار القبل االختب

، )١٣.٤٧(رنــة بالمتوســط البعــدي للمجموعــة الــضابطة ، مقا)٢٤.٥٧(المجموعــة التجریبیــة 
اسـتخدام برمجیـة الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة(للمتغیـر المـستقل ُمما یعني وجود أثرا إیجابیـا 

فــــي العاصــــمة الخــــامس االبتــــدائيالــــصف لتلمیــــذاتالتجویــــدفــــي تــــدریس وحــــدة فــــي مقــــرر 
ي إجــادة تــالوة القــرآن الكــریم عنــد فــي زیــادة درجــات التلمیــذات فــي مقــرر التجویــد فــ) المقدســة

).تطبیق-فهم-تذكر(جمیع المستویات المعرفیة 
فـــي اســـتخدام برمجیــة الوســائط المتعـــددة الحاســوبیةفاعلیــة (حجــم األثــر للمعالجـــة التجریبیــة -

) فـي العاصـمة المقدسـةالخـامس االبتـدائيالـصف لتلمیـذاتالتجویـدتدریس وحدة فـي مقـرر 
یـــــساوي ) تطبیـــــق-فهـــــم-تــــذكر(د حمیـــــع المـــــستویات المعرفیـــــة علــــى درجـــــات التلمیـــــذات عنــــ
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، وهــذه القیمــة تــشیر وفقــا لمعیــار كــوهن إلــى وجــود أثــر كبیــر للمعالجــة التجریبیــة )٠.٤٠٠(
التجویــدفــي تــدریس وحــدة فــي مقــرر اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة الحاســوبیةفاعلیــة (

التطبیــق البعــدي علــى درجــات ) ســةفــي العاصــمة المقدالخــامس االبتــدائيالــصف لتلمیــذات
).تطبیق-فهم-تذكر(عند جمیع المستویات المعرفیة 

 
.التوصیات المتعلقة بالمعلمة: ًأوال 

تدریب المعلمات على استخدام الحاسوب وبرمجیاته.
تدریب المعلمات على تدریس التلمیذات من خالل الدورات والورشات التدریبیة.
علمات على استخدام البرمجیات التعلیمیة من خالل الدورات التدریبیة الخاصة تدریب الم

.بذلك
.التوصیات المتعلقة بكلیات التربیة: ًثانیا 

 تأهیل المعلمات في مجال الحاسوب من خالل إدخال مقررات دراسیة ضمن الخطط
.الدراسیة المعتمدة في كلیات التربیة

تطبیق التعلیم االلكتروني في (ي باستخدام الحاسوب زیادة عدد ساعات التدریب المیدان
).المیدان

 توسیع محتویات مقررات الحاسوب لتشمل إعداد البرمجیات حتى تمكن المعلمة من إعداد
.وبرمجة المحتوى الدراسي

 استخدام الحاسوب في تدریس الطالبات في كلیات التربیة حتى یؤثر ذلك بشكل ایجابي
.لتخرج في المدارسعلى عمل الطالبة بعد ا

اتجاهات ایجابیة نحو التعلیم االلكتروني أثناء الدراسةتنمیة.
 توفیر مجاالت أوسع للطالبات في كلیة التربیة في مجال الوسائل االلكترونیة الحدیثة

.مجال المعرفةلإلطالع على التطورات الحدیثة في 
.والتعلیمالتوصیات المتعلقة بوزارة التربیة: ًثالثا 

الدراسیةعمیم فكرة استخدام البرمجیات التعلیمیة على جمیع المدارس،وجمیع الصفوف ت.
 ٕتزوید وتجهیز جمیع مدارس المملكة بوسائل التقنیة الحدیثة،وانشاء مختبرات الحاسوب في

.كل مدرسة 
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ٕإنشاء مواقع الكترونیة لجمیع مدارس المملكة وانشاء برید الكتروني لجمیع المعلمات.
لمواد الدراسیة على شكل أقراص مدمجة حتى تتمكن التلمیذات من الحصول علیها توفیر ا

.واإلطالع علیها من خالل الوسائط االلكترونیة
توفیر المقررات المتخصصة لتدریس المعلوماتیة وتقنیة المعلومات.
 ربط المدرسة بالمؤسسات التربویة األخرى من خالل التوسع في استخدام شبكات

).العالمیة –المحلیة (واالتصال المعلومات 
التوسع في إنتاج البرمجیات الحاسوبیة.
اعتماد تقنیات التعلیم الحدیثة كأساس في التعلیم ولیس كوسیط.
 توفیر تقنیات التعلیم والمعلومات بأشكالها المختلفة للوصول إلى المعلومات بأسهل الطرق

.وأقلها تكلفة
 

:ثة إجراء الدراسات التالیةتقترح الباح
دراســة حــول أثــر برمجیــة تعلیمیــة فــي تــدریس التجویــد علــى دافعیــة التلمیــذات واتجاهــاتهم  .١

.نحو مادة التجوید
دراســة تقیمیــه للمــشكالت والــصعوبات التــي تواجــه المعلمــات والتلمیــذات وتتعلــق بالتــدریس .٢

.بالحاسوب
.لیمیة في تدریس التجویددراسة التجاهات التلمیذات نحو البرمجیات التع.٣
إجراء دراسة مقارنة في اتجاهات وتحصیل ودافعیة التلمیذات بـین المـدارس التـي تـستخدم .٤

. الوسائط االلكترونیة والمدارس التي التستخدمها
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قائمة املصادر و املراجع
 

.ن الكریم القرآ-١
،بیـروت، ‘‘تصحیح مسلم’،یري النیسابوريبن الحجاج القشأبو الحسین مسلم، مسلم-٢

.دار الكتب العلمیة
).٢:ج.ت.د، زمالؤهمصطفى و(المعجم الوسیط -٣
: بیـروت،٣:ج،لـسان العـرب،و الفـضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرمأب،ابن منظور-٤

.درا صادر
 
عــالم ،١:ط،وتحــدیث التعلــیمتكنولوجیــا المعلومــات) م٢٠٠١(الغریــب زاهــر،إســماعیل-١

.األردن، عمان،القاهرة،الكتب
فعالیـــة برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة لتنمیـــة المفـــاهیم ) م٢٠٠٦(حـــاتم یوســـف ، أبـــو زایـــدة-٢

رسالة ماجستیر غیـر ، والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي
.غزه، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة،منشوره

فاعلیـــة برنـــامج الوســـائط ) م٢٠٠٧(وحـــسن میـــز ســـلیمان ، محمـــد ســـلیمان، قیرأبـــو شـــ-٣
المتعــــددة علــــى مــــستوى التحــــصیل فــــي مــــادة التكنولوجیــــا لــــدى طلبــــة الــــصف التاســــع 

).١(العدد، ٢٦المجلد ، بمجلة الجامعة اإلسالمیة، بحث منشور،األساسي
) م٢٠٠٦(ان محمـود أبو لوم، أمجد محمد، وأبو جـابر، ماجـد عبـد الكـریم، وأحمـد، إیمـ-٤

أثر استخدم الوسائط المتعددة في تدریس اإلنجلیزیة للصف الثالث األساسي التحـصیل 
كلیـــة التربیـــة، رسالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورةالدراســـي، مجلـــة العلـــوم التربویـــة والنفـــسیة،

.٨٧-٦١:، ص٥:،ع٧:جامعة البحرین، مج
ٕالالزمــــــة لعــــــرض وانتــــــاج الكفایــــــات التكنولوجیــــــة التعلیمیــــــة ) م٢٠١٠(رؤى ، باحــــــذلق-٥

رســــالة ماجــــستیر غیــــر ، الوســــائط المتعــــددة لــــدى معلمــــات األحیــــاء بالمرحلــــة الثانویــــة
.كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،منشورة

دار ، البالبــل الــصادحة علــى أغــصان ســورة الفاتحــة،عبــد اهللا بــن أبــي بكــر، باشــعیب-٦
).هـ١٤٢٤(، المنهاج للنشر والتوزیع جده
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أثــر اســتخدام برنــامج تعلمــي ) م٢٠٠٩(نــضال إبــراهیم ، والفتینــات، زیــد علــي، لبــشایرةا-٧
محوسب في إجراء التجارب الكیمیائیة في تحـصیل طلبـة الـصف التاسـع األساسـي فـي 

،   جامعـه دمـشق، مجلة جامعـة دمـشقبحث منشور في،مبحث الكیمیاء وعلوم األرض
).٤٤٢-٤٠٥: (ص، ١:ع،)٢+١:(مج

أثــر اســتخدام برمجیــة تعلیمیــة موجهــة علــى تحــصیل ) م٢٠٠٦(ر متــرك البیــشي، عــام-٨
ـــر "تالمیـــذ الـــصف الـــسادس فـــي مـــادة الرضـــیات بمحافظـــة بیـــشة رســـالة ماجـــستیر غی

.قسم المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمنشورة
ترحـــه لتـــدریس فاعلیـــة برمجیـــة وســـائط مق) هــــ١٤٣١(التـــویجري، أحمـــد محمـــد صـــعب -٩

ــــة المتوســــطة فــــي منطقــــة القــــصیم  ــــذ المرحل بعــــض موضــــوعات فقــــه  العبــــادات لتالمی
رسـالة ماجـستیر غیـر ، التعلیمیة وأثرها على التحصیل العلمي والممارسة العلمیـة لـدیهم

.قسم المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة،جامعة أم القرى ، منشوره
دار ،عمـان، أساسیات التدریس ) م٢٠٠٦(باقي عبد ال،وأبو زید،عبد الرحمن ،جامل -١٠

.المناهج للنشر والتوزیع
معوقــات تــدریس القــران الكــریم فــي الــصفوف ) م٢٠٠٩(،محمــد صــالح بــن علــي، جــان-١١

، مجلــة كلیــة التربیــة جامعــة األزهــربحــث منــشور،االبتدائیــةالثالثــة العلیــا فــي مرحلــة 
.١٤٠:ع

دار المیــــسرة للنــــشر ،القــــران الكــــریممهــــارات تــــدریس ،)م٢٠٠٧(،ماجــــد زكــــي،الجــــالد-١٢
.١:ط،والتوزیع عان

أثـــر اســـتخدام حاســـب آلـــي تعلیمـــي مقتـــرح علـــى ") م٢٠٠٨(مـــي بنـــت حمـــود الجاســـر،-١٣
رســالة ماجــستیر غیــر " تحـصیل طالبــات الــصف الثــانوي لمــادة األحیـاء بمدینــة الریــاض

.الریاضجامعة الملك سعود،،كلیة التربیةمنشورة،
ـــــیم:يمـــــدي الطـــــوبجحـــــسین ح-١٤ درا ،٩:ط، وســـــائل االتـــــصال والتكنولوجیـــــا فـــــى  التعل

.م) ١٩٨٦(الكویت  ، التعلیم
األخطــاء الــشائعة فــي تــالوة القــران الكــریم ’’)ه١٤٢٧(،حمن یحیــىرالــعبــد،حــشروف-١٥

لدى تالمیذ الصفوف الثالثة العلیا اإلبتدائیة في مـدراس تحفـیظ القـران ومـدارس التعلـیم 
،جامعة أم القـرى،كرمةممكة ال،رسالة ماجستیر غیر منشورة،‘‘العام بالمدینة المنورة 

.كلیة التربیة
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أثر اسـتخدام برنـامج متعـدد  الوسـائط فـي تنمیـه )م٢٠٠٤(حامد احمد محمود ،حمدي-١٦
مهـــــارتي قـــــراءة فهـــــم الخـــــرائط لـــــدى طـــــالب الـــــصف األول الثـــــانوي واتجاهـــــاتهم نحـــــو 

.كلیة التربیة،لوانجامعه ح،دراسة ماجستیر غیر منشوره،الجغرافیا
أثــــر اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي علــــى مــــستوى ")م٢٠٠٨(خالــــد بــــن فهــــد ،الحــــذیفي-١٧

التحـــصیل الدراســـي والقـــدرات العقلیـــة واالتجـــاه نحـــو مـــادة العلـــوم لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة 
ـــــــــــك ســـــــــــعود، الریـــــــــــاض، مـــــــــــج"المتوســـــــــــطة  ـــــــــــة جامعـــــــــــة المل ،    )١: (، ع)٢٠:(مجل

).٧١٥-٦٧٥:(ص
.القاهرة درا السحاب، تكنولوجیا إنتاج مصادر التعلیم) م٢٠٠٦(یة محمد عط، خمیس- ١٨
،ٕواجراؤهـــا وتحلیهـــا،أدواتهـــا،التحـــصیلیةاالختبـــارات) م١٩٩٨(محمـــد علـــي ،الخـــولي- ١٩

.األردن،عمان،دار الفالح للنشر والتوزیع
أثــر اســتخدام المــسجل ومختبــر اللغــة فــي تعلــیم أحكــام ) هـــ١٤١٧(علــي بــن محمــد ، دویــدي- ٢٠

.٩٠- ٥٤:ص، ٢:ع.١٦:مج، تونس، المجلة العربیة للتربیة، ة القران الكریمتالو
ـــج بنـــت صـــالح ،الدباســـي- ٢١ أثـــر اســـتخدام برمجیـــات الحاســـب اآللـــي فـــي ) "م٢٠٠٧(أری

تدریس اللغة اإلنجلیزیة على تحصیل تلمیذات الصف السادس إبتدائي بمدینة الریـاض
.الریاض،الملك سعودكلیة التربیة، جامعة،رسالة ماجستیر غیر منشورة"

ـــه محوســـبة ودراســـة أثرهـــا وأثـــر متغیـــر ) م٢٠٠١(مـــي،رضـــوان- ٢٢ تـــصمیم برمجیـــة تعلمی
رســالة ماجــستیر ،الحركــة فــي تحــصیل طلبــة الــسادس األساســي لــبعض مفــاهیم الحــج

.اربد، كلیة التربیة جامعه الیرموك، قسم المناهج وطرق التدریسغیر منشوره
طــــرق تــــدریس ’’،)ـهــــ١٤١٧(،الــــسیدمحمــــد،عبالويوالــــز،الــــرحمنعبــــدفهــــد،الرومــــي- ٢٣

.االولي:ط، الریاض،مكتبة التوبة،‘‘التجوید وأحكام تعلمه وتعلیمه
أثـــر تكنولوجیـــا التعلــــیم فـــي عـــصر المعلومــــات ) م٢٠٠٤(كمـــال عبـــد الحمیــــد ، زیتـــون- ٢٤

.القاهرة،عالم الكتب،٢:ط،واالتصاالت
،٢:ط،اس والتقــــویم فــــي التربیــــةمبــــادئ القیــــ) م١٩٩٨(هاشــــم،وعلیــــان،نــــادر،الزیــــود- ٢٥

.العربي للطباعة والنشر والتوزیعدار الفكر،األردن
.مكتبة التوبة، الریاض،والتطبیقأحكام التجوید بین النظریة) ـه١٤١٥(الزعبالوي - ٢٦
تـصمیم برنـامج حاسـوبي ’’) ـهـ١٤٣١(،الـرحمنالعزیـز عبـدغـازي بـن عبـد،الـسدحان- ٢٧

قیــــاس أثــــره علــــى تحــــصیل وأداء واتجاهــــات طــــالب تعلیمــــي مقتــــرح المقــــرر التجویــــد و
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جامعــة أم ،المكرمــةمكــة ، رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة،‘‘الــصف الخــامس االبتــدائي 
.كلیة التربیة،القرى

تصمیم برنامج حاسوبي تعلیمي مقترح فـي مـادة ")هـ١٤٢٣(هدى بنت سویلم،السویلم- ٢٨
، رســــالة ماجــــستیر غیــــر ائيالریاضــــیات وتطبیقــــه علــــى طالبــــات الــــصف الرابــــع االبتــــد

.الریاض،عة الملك سعود، جامكلیة التربیة،قسم المناهج وطرق التدریسمنشورة،
فاعلیــة اســتخدام برمجیــة الوســائط المتعــددة فــي ) " م٢٠٠٤(حــسن بــن ســعد،الــشمراني- ٢٩

تــدریس الهندســة الفراغیــة علــى التحــصیل واالتجــاه نحــو الهندســة الفراغیــة لــدى طــالب 
كلیـة ،قسم المنـاهج وطـرق التـدریس،رسالة دكتوراه غیر منشوره" انويالصف الثاني ث

.القاهرةجامعة األزهر،،التربیة
ــتعلم بمــساعدة الحاســوب فــي ")م٢٠٠٣(اهللا زیــادوعبــدتیــسیر،،صــبحي- ٣٠ أثــر طریقــة ال

مجلــــة العلــــوم التربویــــة، كلیــــة " إتقــــان أحكــــام الــــتالوة والتجویــــد لــــدى الطلبــــة الموهــــوبین
).١٢٤-٨٩:(، ص)٤:(امعة قطر،عالتربیة، ج

أسـسه -مفهومه-تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة)م١٩٨٧(رشدي أحمد،طعیمة- ٣١
.الفكر العربيدار،القاهرة،ستخداماتها–

،٥:ط،البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه وأســالیبه) هـــ١٤١٧(واخــرون ،ذوقــان،عبیــدات- ٣٢
.الفكردار،عمان

ـــد،دعیـــ- ٣٣ ـــة الفـــالح للنـــشر ،الكویـــت،قیـــاس والتقـــویم التربـــويال) م٢٠٠٦(غـــادة خال مكتب
.والتوزیع

صیة مرجعیـــة المحـــك فـــي یـــاالختبـــارات التشخ)"م١٩٩٥(صـــالح الـــدین محمـــود،،عـــالم- ٣٤
.القاهرةالعربي،الفكردار"المجاالت التربویة والنفسیة والتدریبیة

ــــد الحــــافظ- ٣٥ ــــةالوســــائل التعلیم) م٢٠٠٠(ســــالمه ،عب ر الفكــــر دا،االولــــى:طوالمــــنهجی
.األردن،عمان،للطباعة والنشر والتوزیع

.مكتبة آفاق غزه،أسالیب تدریس الحاسوب) م٢٠٠٥(خرون وآ،عزو،عفانه- ٣٦
،دار المیـــــسرة،التربویـــــةالحاســـــوب التعلیمـــــي وتطبیقاتـــــه) م٢٠٠٤(یوســـــف ،عیـــــادات- ٣٧

.عمان
ــــسلوكیة) م٢٠٠٦(صــــالح بــــن محمــــد ،العــــساف- ٣٨ ــــوم ال ــــي البحــــث فــــي العل ،المــــدخل إل

.مكتبة العبیكان،الریاض،٤:ط
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تــــصمیم برنــــامج حاســــوبي وتطبیقــــه فــــي موضــــوع ) ـهــــ١٤٢٦(عبــــد الوهــــاب ،العـــسیري- ٣٩
رســـالة ،أحـــوال الوراثـــة فـــي المیـــراث مـــن مقـــرر الفقـــه للـــصف الثـــاني الثـــانوي الـــشرعي

جامعـــة الملـــك ،كلیـــة التربیـــة،قـــسم المنـــاهج وطـــرق التـــدریس، ماجـــستیر غیـــر منـــشورة
.الریاض،سعود

الوســائط المتعــددة وتطبیقاتهــا فــي ) م٢٠٠٤(الــصادق ،ورابــع،نــصر الــدین،العیاضــي- ٤٠
.اإلعالم والثقافة والتربیة

دار المــــــسیرة للنــــــشر ،طفــــــالیمیــــــة لألالمــــــواد التعل) م٢٠٠٧(عــــــاطف عــــــدلي ،فهمــــــي- ٤١
.األردن،عمان،والتوزیع

لمعلمــي التربیــة أهمیــة معــاییر الجــودة الــشاملة )"هـــ١٤٢٩(الغامــدي،عادل مــشعل بــن عزیــز،- ٤٢
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة" االســالمیة فــي المرحلــة االبتدائیــة مــن وجهــة نظــر المختــصین

.أم القرى،مكة المكرمة،قسم المناهج وطرق التدریس،كلیة التربیة جامعة
منـاهج البحـث فـي التربیـة وعلـم )م١٩٨٥(محمد نبیـل ،ترجمة نوفل،دیولد،فان دالین- ٤٣

.األنجلو المصریة،القاهرة،٣:ط،النفس
ـــل ،الفـــار- ٤٤ ـــد الوكی ـــراهیم عب ـــة) م٢٠٠٠(إب ـــدرة،الوســـائط المتعـــددة التفاعلی ـــا لال تكنولوجی

.مصر،طنطا،الحاسبات
حفـص عـن عاصـم بـن أبـي قواعد التجویـد علـى روایـة،عبد العزیز عبد الفتاح:القارئ- ٤٥

.األولى:الطبعة،النجود
دام البرمجیـــة الحاســـوبیة فـــي حفـــظ فعالیـــة اســـتخ) م٢٠٠٥(محمـــد بـــن ســـعد ،القـــدیري- ٤٦

رســـــالة ،القـــــران الكـــــریم واالحتفـــــاظ بـــــالتعلیم لـــــدى تالمیـــــذ الـــــصف الـــــسادس االبتـــــدائي
جامعـــة الملـــك ،كلیـــة التربیـــة،قـــسم المنـــاهج وطـــرق التـــدریس،ماجـــستیر غیـــر منـــشورة

.الریاض،سعود
،كیف نتعامل مع القران العظیم) م٢٠٠٠(،یوسف،القرضاوي- ٤٧
ط ،مؤســسة الرســالة،بیــروت،مباحــث فــي علــوم القــران)ـهــ١٤١٤(لمنــاع خلیــ،القطــان- ٤٨

٢٤.
.األربعون:طالمذكرة في التجوید’’ ،)ـه١٤٢٩(، محمد نبهان بن حسین،مصري- ٤٩
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أثـــر اســـتخدام الحاســـوب كطریقـــة تعلـــم فـــي ")م٢٠٠٣(والعجلـــوني خالـــد،لطفـــي،محمـــد- ٥٠
مجلـــة " وبتحــصیل طلبـــة الـــصف العاشــر فـــي مبحـــث األحیـــاء واتجــاههم نحـــو الحاســـ

.)١٥١-١٢٥()٦:ص:(،ع)١٨:(، مجمؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة، جامعة مؤتة
أثر استخدام مختبر اللغـة فـي ) ـه١٤١٠(اهللا وصالح عبد الرحمن عبد،فتحي،مكاوي- ٥١

جامعــة ، الریــاض-العلــوم التربویــة -مجلــة جامعــة الملــك ســعود،تعلــیم أحكــام الــتالوة
.٦٣١-٣٩٩ص، ٤:ع، ٧:مج، الملك سعود

التعلـیم ،فـي البحـث العلمـي استخدام الوسائط المتعددة) م٢٠٠٩(حسین حسن ،موسى- ٥٢
ـــــةاإلل ـــــاب الحـــــدیث،كترونـــــي ودور الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي العملیـــــة التعلیمی ،دار الكت

.القاهرة
فاعلیـة برمجیـة تعلیمیـة علـى الطـالب بالــصف ") م٢٠٠٨(بـن مـرزوق المطیـري، بنـدر- ٥٣

قــــسم كلیــــة التربیــــة،،رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة" یاتاألول الثــــانوي فــــي الریاضــــ
.جامعة أم القرى،مناهج وطرق التدریسال

هدایــــة القــــاري إلــــى تجویــــد كــــالم ’’)ـهــــ١٤٢٦(،الفتــــاح الــــسید عجمــــيعبــــد، المرصــــفي- ٥٤
.المدینة المنورة،دار الفجر اإلسالمیة:مكتبة،١:ج،‘‘الباري

ـــى أثـــر اســـتخ) ـهـــ١٤٢٩(حمـــد بـــن ناصـــر أ،المرشـــود- ٥٥ ـــة تعلیمیـــة مقترحـــة عل دام برمجی
ٕالتحــصیل الدراســي لطلبــة الــصف األول الثــانوي فــي مــادة التوحیــد واتجــاهم نحوهــا فــي 

كلیـة ،قسم المناهج وطـرق التـدریس،رسالة ماجستیر غیر منشورة،مدینة مكة المكرمة
.مكة المكرمة،جامعة أم القرى،التربیة

أثـر اسـتخدام تقنیتـین تربـویین ) م٢٠٠٥(علـي عبد اهللا ،والجازي،محمد دواد،المجالي- ٥٦
في تدریس أحكـام الـتالوة والتجویـد علـى تحـصیل طالبـات الـصف الثـامن األساسـي فـي 

، مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات،مــدراس البادیــة الجنوبیــة التابعــة لمدیریــة تربیــة معــان
).١٤٩-١٢١: (ص) ٩: (ع) ٢٠:(مج، جامعة مؤتة، مؤتة

لمـــؤتمرات التعلیمیـــة توصـــیات ا:)ـهــ١٤٠٣(ســـالمي ول للتعلـــیم اإلالعـــالمي األالمــؤتمر- ٥٧
.ىأم القرمكة المكرمة،اإلسالمیة

،ٕتـــصمیم البرمجیـــات الجـــاهزة وانتاجهـــا) هــــ١٤٣١(،حـــسن أحمـــد محمـــود نـــصر،نـــصر- ٥٨
.جده،مكتبة خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع،٢:ط
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، دار الحـرمین، القاهرة،‘‘غایة المرید في علم التجوید’’،)هـ١٤١٣(عطیة قابل، نصر- ٥٩
.٣:ط

، التبیــان فــي آداب حملــة القــران)ـهــ١٤٠٣(زكریــا یحیــى بــن شــرف الــدین أبــو،النــووي- ٦٠
١:ط،للتوزیعدمشق الوكالة العامة

أثر اسـتخدام الحاسـب االلـي فـي إكتـساب الطالبـات المعلمـات )ه١٤٢٥(،،هند، أحمدالحمد- ٦١
،جامعــة أم القرى،كلیــة ستیر غیــر منــشورةدراســة ماجــ، بعــض مهــارات تــدریس القــرآن الكــریم

.  التربیة،مكة المكرمة
یات اللقــاء الــسنوي الثالــث تجاهــات وتوصــا) ـهــ١٤١٣(والتعلــیم وزارة المعــارف التربیــة- ٦٢

ـــة التعلـــیم اإلبتـــدائي ودوره فـــي تنمیـــة :یة للعلـــوم التربویـــة والنفـــسیة عـــنالـــسعودللجمعی
.مجلیة التوثیق التربوي،الریاض،لدى التالمیذالمهارات األساسیة

.الرابعة:ط،‘‘دالمجموع المفید في علم التجوی’’) ـه١٤١٢(عبده عباس ،الولیدي- ٦٣
–المفهــــــوم –المنــــــاهج ) م١٩٩٩(محمــــــد أمــــــین ،والمفتــــــي،أحمــــــد،حلمــــــي،الوكیــــــل- ٦٤

.مكتبة األنجلو المصریة،القاهرة،التطویر–التنظیمات –العناصر األساسیة 
أثــر تــصمیم برمجیــة تعلیمیــة فــي تحــصیل طلبــة )" م٢٠٠٣(لــهمحمــد أحمــد عق،الودیــان- ٦٥

الــصف التاســع لــبعض المفــاهیم الحــرارة وتطبیقاتهــا فــي مــدارس تربیــة إربــد األولــى فــي 
كلیـــة التربیـــة، ،قـــسم المنـــاهج وطـــرق التـــدریس،رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة"األردن

.جامعة عمان، األردن
.غبین في معرفة القران الكریممفتاح الرا،)م١٩٩٩(’یحیى أحمد إسماعیل- ٦٦
أثـر اسـتخدام برمجیـة تعلیمیـة عـن وحـدة الحـدیث النبـوي )"م٢٠٠١(محمد بـدر،الیوسف- ٦٧

رسـالة ماجـستیر غیـر "الشریف على تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
.یس، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، إربدقسم المناهج وطرق التدرمنشورة،

,Wekesa ویسكا وآخرون،- ٦٨ E., Kiboss, J., &Ndirango, M. (2006)
Improving Students' Understanding  and Perception of Cell
Theory in School Biology Using a Computer-Based Instruction
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)١(قم ملحق ر
األهداف السلوكيةحتليل احملتوى و
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تحلیل المحتوى واألهداف السلوكیة
المستوىاألهداف السلوكیةالخبرات التعلیمیةالموضوع

الفــرق بــین المــیم الــساكنة -١
.والمیم المتحركة

أن تفــــــرق بـــــــین المـــــــیم الـــــــساكنة والمـــــــیم 
.المتحركة

فهم

تذكر.ُأن تعرف المیم الساكنة.تعریف المیم الساكنة-٢
ــــــــــــــى المــــــــــــــیم -٣ ــــــــــــــة عل أمثل

.الساكنة
أن تــــــستنتج المــــــیم الــــــساكنة مــــــن اآلیــــــة

إن الـــــذین ءامنـــــوا وعملـــــوا الــــــصالحات (
)یهدیهم ربهم بإیمنهم

تطبیق

كنة
لسا

م ا
لمی

ا

تذكر.أن تذكر أحكام المیم الساكنة.أحكام المیم الساكنة-٤
تذكر.ويُأن تعرف اإلخفاء الشف.تعریف اإلخفاء الشفوي-٥
تذكر.أن تذكر حروف اإلخفاء الشفوي.حروف اإلخفاء الشفوي-٦
تطبیقــــــــــات علــــــــــى حكــــــــــم -٧

.اإلخفاء الشفوي
تطبـــــق حكـــــم اإلخفـــــاء الـــــشفوي فـــــي أن 

)خرةوهم باآل(اآلیة 
تطبیق

مقــدار وزن الغنــة فــي اإلخفــاء أن تــذكر.مقدار وزن غنة اإلخفاء-٨
.الشفوي

تذكر

تذكر.أن تبین سبب تسمیته بالشفوي.لشفويسبب تسمیته با-٩
عـــرف أن اإلخفـــاء الـــشفوي ال یكـــون أن تشرط اإلخفاء الشفوي -١٠

.في كلمتینإال
تذكر

الفـــــــــرق بـــــــــین اإلخفـــــــــاء -١١
.الشفوي واإلخفاء الحقیقي

أن تمیــز بــین اإلخفــاء الــشفوي واإلخفــاء 
.الحقیقي

فهم

وي
لشف

ء ا
خفا

اإل

رمـــــز اإلخفـــــاء الـــــشفوي -١٢
.في المصحف

ـــــي تعـــــرف رمـــــزأن ـــــشفوي ف ـــــاء ال اإلخف
تذكر.المصحف
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المستوىاألهداف السلوكیةالخبرات التعلیمیةالموضوع
تذكر.ُأن تعرف اإلدغام الصغیر.تعریف اإلدغام الصغیر-١٣
تذكر.أن تحدد حرف اإلدغام الصغیر.حرف اإلدغام الصغیر-١٤
تطبیقــــــــــات علــــــــــى اإلدغــــــــــام -١٥

.الصغیر
أن تطبـــق حكـــم اإلدغـــام الـــصغیر فـــي 

تطبیق)ولكم ما كسبتم(اآلیة 

الفــرق بــین اإلدغــام الــصغیر -١٦
.واإلدغام بغنة

ـــــــــصغیر  أن تفـــــــــرق بـــــــــین اإلدغـــــــــام ال
فهم.واإلدغام بغنة

مقــــــــدار وزن غنــــــــة اإلدغــــــــام -١٧
.الصغیر

أن تـــــذكر مقـــــدار الغنـــــة فـــــي اإلدغـــــام 
تذكر.الصغیر

فهم.أن تعلل سبب تسمیته بالمتماثلین.ثلینسبب تسمیته بالمتما-١٨
فهم.أن تعلل سبب تسمیته بالصغیر.سبب تسمیته بالصغیر-١٩

تطبیقــــــــــات علــــــــــى اإلدغــــــــــام -٢٠
الصغیر

أن تستخرج حكم اإلدغام الصغیر من 
ــــذین هــــم مــــن عــــذاب ربهــــم (اآلیــــة  وال

)مشفقون
تطبیق

غیر
ص

م ال
دغا

اإل

رمــــز اإلدغــــام الــــصغیر فــــي -٢١
. المصحف

مـــز اإلدغـــام الـــصغیر فـــي أن تـــذكر ر
تذكر.المصحف

تذكر.ُأن تعرف اإلظهار الشفوي.تعریف اإلظهار الشفوي-٢٢
تذكر.أن تحدد حروف اإلظهار الشفوي.حروف اإلظهار الشفوي-٢٣
تطبیقـــــــــات علـــــــــى اإلظهـــــــــار -٢٤

.الشفوي
أن تستخرج حكم اإلظهار الشفوي من 

٦: افرونالك) لكم دینكم ولي دین(
تطبیق

ســـــــــبب تـــــــــسمیته باإلظهـــــــــار -٢٥
.الشفوي

أن تــــــذكر ســـــــبب تــــــسمیته باإلظهـــــــار 
فهم.الشفوي

رمــــز اإلظهــــار الــــشفوي فــــي -٢٦
.المصحف

أن تـــذكر رمـــز اإلظهـــار الـــشفوي فـــي 
.المصحف

تذكر

وي
لشف

ر ا
ظها

اإل

الفــرق بـــین اإلظهـــار الـــشفوي -٢٧
.واإلظهار الحلقي

ـــــــــشفوي  ـــــــــین اإلظهـــــــــار ال ـــــــــز ب أن تمی
.قيواإلظهار الحل

فهم
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)٢(ملحق رقم 
االختبار التحصيلي املعريف
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
التحصیلي ختبارتعلیمات إجراء اال

....تلمیذتي النجیبة
اضـیع أحكـام المـیم الـساكنة المقـررةإلى قیاس تحـصیلك العلمـي حـول موختباریهدف هذا اال

لدراسي الثاني في مادة التجویدعلیك في الفصل ا
ِویتكــون هــذا االختبــار مــن مجمــوعتین مــن األســئلة تقــیس مــستویات التــذكر والفهــم آملــة منــك  ً

:إتباع التعلیمات التالیة
أســئلة موزعــة علــى مجمــوعتین تتكــون المجموعــة األولــى مــن )١٠(یتكــون االختبــار مــن-١

.أسئلة)٥(المجموعة الثانیة تتكون من ،أسئلة)٥(
.ِتترك أي سؤال دون إجابةال-٢
.دقیقة)٤٠(زمن اإلجابة -٣
.في المكان المخصص لذلك،وفصلك،ال تنسي كتابة اسمك-٤

......................................./اسم الطالبة

...................................../الفصــــــــل

............./.........................رقم الجلوس
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:    أسئــــــــــــــلة المجموعة األولــــــى

عرفي المیم الساكنة؟ -١

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

ما ھي أحكام المیم الساكنة؟-٢

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

ما مقدار وزن زمن غنة المیم الساكنة إذا جاء بعدھا حرف الباء؟-٣

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

لإلظھار الشفوي حروف كم عددھا ؟ -٤

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

 M 8 7   d   c  b  aLلتقت المیم الساكنة الحكم إذا اما٧: الزمر
ًفي المیم المتحركة  بحیث تصیران حرفا واحدا مشددا؟ ً ً

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

ـــــــ
٢

ـــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــ

ـــــــ
ـــــــ

ــــــ

ـــــــــــــــــــ

١٠

ـــــــ
٢

ـــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــ

ـــــــ
ـــــــ

ــــــ

ـــــــ
٢

ـــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــ

ـــــــ
ـــــــ

ــــــ

ـــــــ
٢

ـــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــ

ـــــــ
ـــــــ

ــــــ

ـــــــ
٢

ـــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــ
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:  أسئــــــــــــــلة المجموعة الثانیــــــــة
:عزیزتي التلمیذة اختاري اإلجابة الصحیحة مما یلي

ُسمي اإلخفاء بھذا االسم لـ  ؟-١

.إلخفاء المیم الساكنة وسترھا عند الباء) أ(
.ألن المیم والباء مخرجھما من الشفتین)ب(
.ألن اإلخفاء ال یكون إآل في كلمتین)ج(

*********************************************************************
اإلخفاء الشفوي ال یكون  إآل في ؟-٢

.في كلمة واحدة) أ(
.في كلمتین ) ب(
.في ثالث كلمات) ج(

*********************************************************************
بھذا االسم فما ھو وجھ تسمیتھ بذلك ؟ سمي حكم اإلدغام الصغیر-٣

.لمجي المیم وبعدھا میم مثلھا) أ(
.لسكون الحرفین في الكلمتین) ب(
.لسكون الحرف األول وتحریك الحرف الثاني وھذا ال یحتاج إلى عمل كثیر) ج(

*********************************************************************
ھار الشفوي في المصحف بـ ؟یرمز لإلظ-٤

(  ) .بوضع رأس حاء صغیرة فوق المیم الساكنة ) أ(
.بتعریة المیم الساكنة عن الحركة والسكون ) ب(
.برسم األولى من دون حركة وال سكون ) ج(

*********************************************************************
ُسمي اإلظھار الشفوي بھذا االسم فما ھو وجھ تسمیتھ بذلك ؟           -٥

.ن المیم والباء تخرج من الشفتینأل) أ(
.میم المظھرة تخرج من بین الشفتینألن ال) ب(
.إلخفاء المیم وسترھا عند الباء) ج(

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــ

١
٠

ـــــــــ

٢

ــــــ

ــــــــــ

٢

ــــــــــ

٢

ــــــــــ

٢

ــــــــــ

٢

ـــــــــــــــــــ

١٠
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)٣(ملحق رقم 
ألوليةبطاقة املالحظة يف صورتها ا
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اكنةبطاقة مالحظة لقیاس أداء التلمیذة ألحكام المیم الس

لم تتقــــــــــــــــناتقنــــــــــــــتاآلیة التي اشتملت على الحكمالحكـــــــــــــم

f  e اإلخفاء الشفوي
(  '

d   c
اإلدغام الصغیر

#  "

j           i  h

¡�
§  ¦
kj

¼»

اإلظهار الشفوي

YX
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)٤(ملحق رقم 
نهائيةبطاقة املالحظة يف صورتها ال
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بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة
.تعلیمات إجراء اختبار األداء المهاري لبطاقة المالحظة

ـــدائ ـــاس أداء تلمیـــذة الـــصف الخـــامس االبت ي ألحكـــام المـــیم الـــساكنة تهـــدف هـــذه البطاقـــة لقی
المقـررة فــي الفــصل الدراســي الثـاني أثنــاء تالوتهــا آلیــات القــرآن الكـریم وذلــك بتحلیــل تالوتهــا لآلیــات 

.التي تضم األحكام المقررة
:المطلوب من المالحظة القیام بما یلي

البیانات العامة الموجودة أسفل الورقةئإمل.
أمام كل أداء للتلمیذة فـي (  ) لحوظاتك بوضع ستمعي لتالوة التلمیذة ثم سجلي ما

:یليدرجة التقدیر المناسبة كما
 تشیر إلى تمكن التلمیذة من األداء للحكم التجویدي) أتقنت(درجة تحقق األداء.
 ــق األداء ــم تــتقن(درجــة تحق ــذة مــن األداء للحكــم ) ل ــى عــدم تمكــن التلمی ــشیر إل ت

.التجویدي
 یكـون ٕواذا لم تتقن تحصل صفر وبذلكعلى درجة واحده إذا أتقنت التلمیذة تحصل

درجات)١٠(مجموع الدرجات 
:بیانات عامة عن المعلمة 

:بیانات خاصة بالتلمیذة

............................................................................/.....االسم

.................................................../.........................التخصص

............................./............................................طبیعة العمل

........................................../...........التخصص
......

طبیعة 
/........................................................العمل

/.............................................................اسم التلمیذة

............../.....................................................الفصل

/.............................................................رقم الجلوس

........................................................../..............اسم التلمیذة

......................../.......................................................الفصل

............/............................................................رقم الجلوس
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:ًاآلیات التالیة مراعیة في تالوتك لھا تطبیق أحكام المیم الساكنةإقرئيتلمیذتي العزیزة 

:تقیس تطبیق حكم اإلخفاء الشفوياآلیات التي: المجموعة األولى 

 M 8 7h  g  f  e L٧: الزمر

 M 8 7  (  '  &L١١: العادیات

****************************************************
:اآلیات التي تقیس تطبیق حكم اإلدغام الصغیر:المجموعة الثانیة

 M 8 7   d   c  b  aL٧: الزمر

 M 8 7  #  "     !  %  $L٢٠: المرسالت`
****************************************************

:اآلیات تقیس تطبیق حكم اإلظھار الشفوي : المجموعة الثالثة

 M 8 7i  h  g  f  e  k   jL٢٤: الزمر

 M 8 7  ¢  ¡  �L٢٢: غافر

 M 8 7   ̈ §  ¦    ¥      ¤L٣٨: غافر

 M 8 7m   l  k  j L٧١: الزمر

 M 8 7  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L٢٠الزمر

 M 8 7  Z  Y  X  W  VL٤: غافر



١٣٥

اكنةبطاقة مالحظة لقیاس أداء التلمیذة ألحكام المیم الس

أداء التلمیذة
اآلیة التي اشتملت على الحكمالحكم

لم تتقنأتقنت
f  e

باإلخفاء الشفوي
(  '

d   c

مالصغیراإلدغام
#  "

j           i  hت

�¡ر

¦  §س

kjل

«¼غ

اإلظهار الشفوي

Xف



١٣٦

)٥(ملحق رقم 
الوسائط حتكيم برجميةاستمارة

احلاسوبيةاملتعددة



١٣٧

الحاسوبیةالوسائط المتعددةتحكیم برمجیةاستمارة

حفظه اهللا .................................................................../..سعادة الدكتور
الوسـائط المتعـددة الحاسـوبیة فـي تـدریس اسـتخدامفاعلیة ( :تجري الباحثة دراسة بعنـوان

وحدة من  مقرر التجوید في إجادة تـالوة القـرآن الكـریم لـدى تلمیـذات الـصف الخـامس االبتـدائي 
)المقدسةفي العاصمة 

:وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس 
الوســائط المتعــددة الحاســوبیة فــي تــدریس أحكــام المــیم الــساكنة فــي اســتخدامفاعلیــة مــا

بالعاصـمةاالبتـدائيمقرر التجوید في إجـادة تـالوة القـرآن الكـریم لـدى تلمیـذات الـصف الخـامس 
المقدسة؟

كـــیم البرمجیـــة الحاســـوبیة للموضـــوعات المختـــارة مـــن وحـــدة المـــیم ومـــن متطلبـــات الدراســـة تح
مـن سـعادتكم اإلطـالع ترجـوابالمرحلـة االبتدائیـة لـذا ) بنات(الساكنة بمقرر التجوید للصف الخامس 

ًماترونــه مناســبا مــن وجهــة نظــركم فــي أداة التحكــیم المرفقــة وتوجیــه الباحثــة واختیــارعلــى البرمجیــة 
.ٕاخراجها بالشكل المناسب نحو تحسین البرمجیة و

،،،ولكم جزیل الشكر وفائق التقدیر

على الدراسةف المشر:                         الباحثة
محمد صالح بن علي جان. د.أمحمد الحساني              شیخه



١٣٨

تحقق األداءدرجة  المعیار
بدرجة ضعیفةبدرجة متوسطةة كبیرةجبدر

التصمیم: ًأوال
.سهولة تشغیل البرمجیة

.ستخدام المالئم لألصوات واأللواناال
.وضوح عناوین الصفحات
.سهولة الحركة بین الشرائح

.سهولة قراءة النصوص
.مناسبة األلوان والخلفیات 

.من المحتوىلى أي جزءإول كانیة الوصإم
.سالمتها من األخطاء اإلمالئیة

.التنسیق على الشاشة واضح
المحتوى العلمي: ًثانیا

.العلمیةه دقة المحتوى وسالمت
.مالءمة الصور واألفالم للمحتوى

.منسجة مع األهداف المحددة
.مناسبة للمستوى التعلیمي

.والتتابع المنطقيوضوح التسلسل
.توفر أنشطة إثرائیة 

.ترابط عرض دروس البرمجیة مع المضمون
ستخدام التلمیذةا: ًثالثا

.ختیار الدرساتتیح للتلمیذة التحكم في 
.تتیح للتلمیذة العودة لمراجعة أجزاء معینة من درس معین

.نتباه التالمیذاتاتثیر 
.فاعل للتلمیذاتتوفر إثارة الت

.ستخدام للتلمیذةتصاحبها إرشادات اال
التقویم: ًرابعا 

.عرض األهداف التعلیمیة بوضوح
.تكامل األهداف مع المحتوى

.ةستجابات الصحیحة والخاطئجعة لالتوفر تغذیة را
.بإعادة المحاولة للوصول إلى الحل الصحیحةتسمح للتلمیذ

ستخدام المعلمةا: ًخامسا 
.تعرض األهداف المحددة بوضوح 

.عتماد على المعلمةتساعد على التقلیل من اال
.ستخدام البرمجیة بصیغة واضحةاوجود دلیل 



١٣٩

:التقییم الكلي للبرمجیة/ ًسادسا 
:نقاط القوة في البرمجیة) أ(

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

:في البرمجیةنقاط الضع)ب(
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

:الحكم النهائي)ج(
.ستخدام من قبل الفئة المستهدفةًمناسبة جدا بصورتها الحالیة لالالبرمجیة

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

.ستخداممع مراعاة النقاط التالیة عند االالبرمجیة مناسبة لحد ما لكن ) د(
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................



١٤٠

)٦(ملحق رقم 
ألدوات الدراسة حملكمنيأمساء السادة ا



١٤١

محكمي أدوات الدراسةأسماء

جهة العملالعلمیةالمرتبةأسماء المحكمین

قسم المناهج وطرق التدریس في استاذیحي الل الهنديبنزكریا/د. أ-١
جامعة ام القرى

محمد صالح بن على جان/ د. أ-٢
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ

م القرىجامعة ا

علیاء الجندي/ د. أ-٣
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ

جامعة ام القرى

حمید السبیعيبنتمنى/ د-٤
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ مشارك

جامعة ام القرى

أمیرة بنت جمیل طه خصیفان/ د-٥
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ مساعد

جامعة ام القرى

صباح بنت محمد صالح الخریجي/ د-٦
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ مشارك

جامعة ام القرى

حنان النمري/ د-٧
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ مشارك

جامعة ام القرى

فایزة معلم/ د-٨
قسم المناهج وطرق التدریس في استاذ مساعد

جامعة ام القرى

مشاركاستاذ وجنات میمني/ د-٩
كلیة التربیة إلعداد المعلمات

قسم الدراسات اإلسالمیة
إدارة تعلیم اللیثمشرفة تربویةزید السلميبنتشریفه/ أ- ١٠



١٤٢

)٧(ملحق رقم 
الربجمية التعليمية احلاسوبيةاستخدامدليل 



١٤٣
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١٥٢



١٥٣

)٨(ملحق رقم 
خطاب طلب اإلذن بإجراء الدراسة



١٥٤



١٥٥

)٩(ملحق رقم 
قة على تطبيق الدراسةفخطاب املوا



١٥٦


