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أ  

واالحتفاظ  الكرمي القرآن احلاسوبية يف حفظ ةفعالية استخدام الربجمي
 بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
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 حممد بن سعد بن حممد القديري

 

 م٢٠٠٦/     /هـ املوافق    ١٤٢٧/     /نوقشت هذه الرسالة بتاريخ     
 ومتت إجازا

 
 
 

 ضاء اللجنةأع
 التوقيع   

  ....................  )اًمقرر( حممد حممد سامل/ الدكتور 
  .................... ) عضواً(سعود بن ناصر الكثريي / الدكتور 

   ......................    )عضواً(توفيق بن ابراهيم بديوي / كتور الد
 



ب 

 شكر وتقدير

 
سالم على سيد األولني واآلخرين نبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة وال

 :أما بعد ... أمجعني 

فأمحد اهللا وأشكره على توفيقه وفضله الذي من علي بإمتام هذه الرسالة ، وأسأله أن ينفع ا من 

 .اطلع عليها أو اقتبس منها ، وأن يغفر يل اخلطأ والزلل الذي قد يكون حل مين فيها 

سعدين أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف إمتام يسرين وي

حممد حممد سامل ، / هذا العمل وإظهاره إىل النور ، وأخص بالشكر الوافر سعادة أستاذي الكرمي الدكتور 

 .اه اهللا خرياً لتفضله باإلشراف على هذه الدراسة ، وملا بذله من وقت وجهد وتوجيه وإرشاد ورعاية، فجز

سعود بن ناصر الكثريي وسعادة الدكتور / كما أتوجه بالشكر والعرفان لكل من سعادة الدكتور 

 .توفيق بن ابراهيم بديوي ، لقبوهلما مناقشة هذه الدراسة / 

وأتوجه جبزيل الشكر والعرفان جلميع أعضاء هيئة التدريس يف قسم املناهج وطرق التدريس بكلية 

 .عة امللك سعود ، وكل من تعلمت على يديه يف مرحلة الدراسات العليا التربية جام

كما أتوجه بالشكر اجلزيل ملركز البحوث التربوية بكلية التربية ، ملا قدم يل من تسهيالت يف 

 .العمليات اإلحصائية 

ئدة وال يفوتين أن أقدم خالص شكري وتقديري إىل مدير ومعلمي وطالب ابتدائية جبل الرمحة الرا

 .ملا لقيته منهم مجيعا من تعاون واحترام، 



ج  

 مستخلص

 الكرمي احلاسوبية على تفادي اللحن وإتقان       القرآنيهدف هذا البحث إىل تعرف فعالية برامج حتفيظ         

 الكرمي كذلك بقاء هذا احلفظ لدى تالميذ الصف السـادس           القرآنالتجويد والترتيل و االنطالق يف حفظ       

 . االبتدائي

 طالبـاً مـن     ٥٠دم الباحث املنهج التجرييب إلجراء البحث، و تكونت عينة البحث من             وقد استخ 

حيث قسـمت العينـة بالتسـاوي إىل        . طالب الصف السادس االبتدائي و اليت اختريت بطريقة عشوائية        

ات جمموعتني ضابطة تدرس احملتوى بالطريقة التقليدية و أخرى جتريبية تدرس احملتوى ذاته عن طريق الربجمي              

 .احلاسوبية وقد أجري البحث يف مدرسة جبل الرمحة االبتدائية الرائدة بالرياض

 :ولقد تكونت الرسالة من ستة فصول وهي على النحو التايل 

 يعرض مشكلة البحث وخطة دراستها : الفصل األول 

 -:وقد حاول البحث إختبار صحة الفروض التالية    

 متوسط درجات طالب اموعة التجريبيـة ومتوسـط         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني       .١

 .درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات احلفظ األربع إمجاال و تفصيال

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبيـة ومتوسـط                .٢

املؤجل يف مهارات احلفـظ األربـع إمجـاالً         درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعدي        

 .وتفصيالً الختبار االحتفاظ بالتعليم 

ويعرض الدراسات السابقة ذات العالقة ذا البحث مبيناً هدف كل دراسة وأهم نتائجها ،              : الفصل الثاين   

 .مث تعليق عام على هذه الدراسات 



د  

 :ويعرض اإلطار النظري وقد تضمن  : الفصل الثالث

 . الربجمية احلاسوبية :أوالً 

 . الكرمي القرآن: ثانياً 

 .املرحلة اإلبتدائية : ثالثاً 

ويعرض إجراءات البحث ومنهج البحث وخطواته وتطبيقه وتفريغ املعلومات واألساليب           : الفصل الرابع 

 .اإلحصائية 

 ويعرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها  : الفصل اخلامس

 صة نتائج البحث والتوصيات واملقترحات ويعرض خال  :الفصل السادس

 :وقد توصل البحث احلايل إىل نتائج وهي 

رفض الفرض األول وهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات طـالب                 .١

اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعـدي يف مهـارات              

 ) .اللحن ، التجويد ، الترتيل ، اإلنطالق ( يالً احلفظ األربع إمجاالً وتفص

رفض الفرض الثاين وهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات طـالب                 .٢

اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعـدي املؤجـل يف              

 .الختبار االحتفاظ بالتعلم ) إلنطالق اللحن ، التجويد ، الترتيل ، ا( مهارات احلفظ األربع 

 



ه  

 فهرس احملتويات
رقم الصفحة املوضوع 

 أ ....................................................................   اإلجازة

 ب ...............................................................   شكر و تقدير

  د-ج  ..................................................................   مستخلص

  و-هـ ..............................................................  فهرس احملتويات

 ١٠ - ١  ..............................................................:الفصل األول 

 ٢.................................................................مقدمة -

 ٤ ........................................................مشكلة البحث -

 ٥ ...........................................................أسئلة البحث -

 ٦........................................................فرضيات البحث -

 ٦ ........................................................أهداف البحث -

 ٦ ...........................................................أمهية البحث -

 ٧ .........................................................حدود البحث -

 ٧ .....................................................مصطلحات البحث -

 ٢٤ -١١  ........................................... :الدراسات السابقة :الفصل الثاين

دراسات اهتمت بقياس األثر الذي حيدثه التعلم بواسطة احلاسـوب وذلـك             -

..............................................بالنسبة لربامج معدة مسبقاً

 

١٣ 

 



و  

 رقم الصفحة املوضوع 

 ١٨........................علية احلاسوب يف التعليم والتعلمدراسات تتعلق بفا -

 ٢١ ........................ة وتطبيقاادراسات تناولت تصميم برامج حاسوبي -

 ٢٢...........................................التعليق على الدراسات السابقة -

 ٥٧ -٢٥ ...........................................:اإلطار النظري : الفصل الثالث 

 ٤٠-٢٦  ...................................................... الكرميالقرآن: أوالً

 ٢٦ ................................................ الكرميالقرآنأمهية حفظ  -

 ٢٨ ................................. الكرميالقرآن التربوية يف حفظ األساليب -

 ٢٩ ........................................ الكرمي وتقوميهالقرآنطرق حتفيظ  -

 ٣٣ ............................................... الكرميالقرآنأسس حفظ  -

 ٥٤ – ٤٠ ..................................................:برامج احلاسوب : ثانياً

 ٤٠ ....................................مربرات استخدام احلاسوب يف التعليم -

 ٤٦  ............................. احلاسوبية التعليمية ومدى فاعليتهاالربجمية -

 ٤٨  ...........................................التعليمية مي الربامج وأسس تق -

 ٥٠  ..................................معايري اختيار الربامج احلاسوبية اجلاهزة -

 ٥٧ – ٥٤ ..............................................................:املرحلة اإلبتدائية: ثالثاً

 ٥٤ ................................................. املرحلة اإلبتدائية وأمهيتها-

 ٥٤  .....................أهداف املرحلة اإلبتدائية يف اململكة العربية السعودية -



ز 

 

 

 رقم الصفحة املوضوع

 ٥٥ ........................... الكرمي وتعلمه يف املرحلة اإلبتدائيةالقرآنحفظ  -

 ٥٦ .......................................املطالب التربوية للمرحلة اإلبتدائية -

 ٦٧ -٥٨................................................-:إجراءات البحث: الفصل الرابع

 ٥٩ ..........................................................منهج البحث -

 ٦٠ ....................................................حتديد جمتمع البحث -

 ٦٠ ......................................................حتديد عينة البحث -

 ٦١ ...................................................حتديد أدوات البحث -

 ٦١ ....................................................اختبار القدرة العقلية -

 ٦١ ................................... يف البحثبرجمية احلاسوب املستخدمة -

 ٦٣................................................................الصدق -

 ٦٣ ................................................................الثبات -

 ٦٤ ..................................................خطوات إجراء البحث -

 ٦٤ .............................................ضبط املتغريات اإلحصائية -

 ٦٦....................................................مرحلة تطبيق البحث -

 ٦٧............................................مرحلة إجراء االختبار البعدي -

 ٦٧.....................................ر البعدي املؤجلمرحلة إجراء االختبا -



ح  

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة املوضوع 

 ٦٧.....................................األساليب اإلحصائية املتبعة يف البحث -

 ٧٨ – ٦٨.......................................:نتائج البحث و مناقشتها:  الفصل اخلامس

 ٦٩  .........................................................عرض النتائج -

 ٧٦ ...............................................مناقشة النتائج و تفسريها -

 ١١٨ – ٧٩........................-:خالصة النتائج والتوصيات و املقترحات: الفصل السادس

 ٨٠  ........................................................  خالصة النتائج-

 ٨٠..............................................................التوصيات -

 ٨١ .............................................................املقترحات -

 ٩٤ – ٨٢ ........................................................................املراجع

 ١١٨- ٩٥........................................................................املالحق



ط  

 



 ١

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 مشكلة البحث وخطة دراستها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 :املقـدمــة

β¨ ®"لقائل احلمد هللا ا Î) # x‹≈ yδ tβ#u™ öà)ø9 $# “Ï‰öκu‰ © ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& 〈 ]والصالة والسالم على ]٩: اإلسراء 

رواه " دا كتاب اهللا وسنيتتركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أب" أشرف املرسلني القائل

 :، مث أما بعد احلاكم

 الكرمي هو دستور البشرية الذي إن متسكت به عزت يف الدنيا وفازت يف اآلخرة ، وإنه القرآنإن 

خلالد الذي جعله اهللا هدى للناس ودستورا حليام وسرا لنجاحهم ، وفيه بيان طبيعة عالقتهم الدستور ا

 .برم وعالقتهم بعضهم البعض 

 الكرمي هو اهلداية واحلجة، الذي ما لبث أن ملك على الناس ألبام، ومتلك القرآن  وال يزال فكان

 ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من :"ليه وسلم، قال عنه صلى اهللا ع)٤،١٣٩٦الذهيب "(عليهم مشاعرهم

خلفه ترتيل من حكيم محيد من ابتغى اهلدى يف غريه فقد أضله اهللا ومن ويل هذا األمر من جبار فحكم 

م ما خرب من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحك بغريه قصمه الذكر احلكيم والنور املبني والصراط املستقيم فيه

وال خيلق عن  قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد  قالواأن مسعته اجلن فلم تتناها زلبينكم وهو الفصل ليس باهل

املرتلة الرفيعة واملكانة العالية واألمهية رواه الدارمي، له " كثرة الرد وال تنقضي عربه وال تفىن عجائبه

β¨ ® :"العظيمة كيف ال وقد قال اهللا تعاىل عنه Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ öà)ø9 $# “Ï‰öκu‰ © ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& 〈 ]وقال]٩: اإلسراء ، :

® ω Ïµ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏù= yz ( 〈 ]ولذلك فقد اعتىن املسلمون بتعلمه وتعلميه ، ]٤٢: فصلت

مستمدين منه العون الذي تكفل به، فحفظوه يف صدورهم، وكتبوه يف وسائلهم، ينقله جيل عن جيل، 

لف أو تنوعت الوسائل والطرق حىت وصل إىل ما وصل إلينا اليوم غضاً طرياً دون أن يطرأ عليه مهما اخت

$ ®: أي حتريف أو تبديل أو تغيري، قال تعاىل ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ tø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩®∪ 〈 ] ٩: احلجر.[ 



 ٣

 اهللا، واململكة العربية السعودية رائـدة يف        ولقد تعددت اجلهود من الدول واألفراد يف تعليم كتاب        

 الكرمي متنوع طباعة، ومسابقات،     القرآنهذا اال، ال غرو وفيها مهبط الرسالة ومنبع الوحي، فاهتمامها ب          

 الكرمي، والعمل   القرآناالهتمام مبدارس حتفيظ    "وندوات ومؤمترات، بل ونصت السياسة العامة للتعليم على         

 الكرمي فإمنا تسعى لتخريج     القرآنأحناء اململكة، واململكة إذ تم بنشر مدارس حتفيظ         على نشرها يف مجيع     

 ).١١٠، ١٤٢٠: احلقيل" (شباب مسلم حافظ لكتاب اهللا الذي يعترب دستور األمة

،  بصفة خاصـة   االبتدائي بصفة عامة و   وقد وجهت الدولة مبختلف أنظمتها عنايتها الفائقة للتعليم       

 إىل جنب، وعملت على نشره وفتح مدارسـه يف كـل   م االجتماعي واالقتصادي جنباًحىت يسري مع التقد  

ومع . مدينة وقرية وهجرة، ذلك ألنه هو القاعدة األساسية اليت يبىن عليها كل تقدم وكل خربة وكل مهارة     

 القـرآن افتتاحها للمدارس حرصت على املناهج، فحددا، ووضعت أركاا، ومن ذلك منـاهج مقـرر               

مي، والذي يعد أساساً يف مجيع مراحل التعليم وأقسامه، االبتدائي واملتوسط والثانوي واجلامعي، بكافة              الكر

 . واحملافظة على الوحيالقرآنالتخصصات، وذلك حرصا من الدولة على إشاعة حفظ 

ياة من ركاً لكل جماالت احلومع االزدياد املعلومايت واملعريف أصبحت التقنية بشىت أشكاهلا قامسا مشت 

لذلك أصبحت التقنية التعليمية من ضروريات العملية التعليمية وأسـلوبا يف العمـل وطريقـة يف                . حولنا

التفكري، ولعل من أهم التقنيات تقنية احلاسب اآليل والذي من استخداماته الربجميات التعليمية واليت تلعب               

واد الدراسية للمتعلمني وتقدمي املعلومات بأسلوب      دوراً فاعالً يف تسهيل العملية التعليمية وتبسيط مفاهيم امل        

توفري الوسائل املساعدة كالصـورة الثابتـة واملتحركـة         : ال ميكن حتقيقه من خالل الكتاب املدرسي مثل       

والصوت إىل جانب النص ، ومتكن الطالب من تكرار العرض أكثر من مرة حسب احلاجة ، وحفظ سجل                  

 ).٢١٠،هـ١٤٢٠فودة ،(تطور الطالب 

 



 ٤

 :مشكلة البحث

مع التطور الذي تشهده التقنية اليوم انتشرت التقنيات التعليمية لتطوير أساليب التعليم والـتعلم،              و

وقد تولت بعض الشركات إعداد وتصميم العديد من الربجميات اليت تستخدم يف العملية التعليمية، وأولت               

د من الدراسات   عدتشري فيه    الذي يف الوقت  وعلومه،الكرمي   القرآنبتعليم   األمهية للربجميات اخلاصة   جانبا من 

ومن  الكرمي األمر الذي انعكس على مستوى الطالب يف التالوة واحلفظ            القرآنوجود ضعف لدى معلمي     

ـ ١٤٢١العاصـم   (، ودراسـة    )هـ١٤١١السكران  (، ودراسة   )هـ١٤٠٩املفدى  (ذلك دراسة    ، )هـ

ودراسـة   ) هـ١٤٢٣بادغشر  (  ودراسة   )هـ  ١٤٢٥ الزهراين( ودراسة   )هـ١٤١٠جنادات  (ودراسة  

 الكرمي خاصـة إىل أن      القرآن، بل وتشري املتابعة املستمرة للمعلمني عامة ومعلمي          ) هـ  ١٤٢٣اهلمزاين  (

 ).٢٤هـ، ١٤٠٦لطفي، ( الكرمي وال تفسريه القرآنعدداً غري قليل منهم ال حيسن تالوة 

 بعجزهم   املعلمني ضعاف   من اًكثرييف امليدان جند أن     العلوم الشرعية   تعليم مواد   وبالنظر إىل واقع    "

وكثرياً ما تند منهم    ...  الكرمي تالوة صحيحة يلتزمون فيها قواعد وأحكام التجويد        القرآنعن إجادة تالوة    

 ).٦٤هـ، ١٤١٣أمحد، ( "أخطاء معيبة

تدين مستوى احلفظ لدى طالب الصـف الثالـث         ) هـ١٤٢٢العقيدي(كما أوضحت دراسة    

فـأكثر   %) ٩٠(، حيث حصل على مستوى       الكرمي مبنطقة الرياض التعليمية    القرآنوي مبدارس حتفيظ    الثان

%) ٤,٧( دل الكرمي أربعة طالب فقط ، أي ما يعا        القرآنمن الطالب يف االختبار الشفهي يف مقرر حفظ         

  .من جمموع أفراد العينة

أن نسبة كبرية من عينة الدراسة      ) هـ١٤١١عقيالن(أما فيما يتعلق ببقاء احلفظ فقد بينت دراسة         

  .ليهم حفظه يف املرحلة االبتدائيةأو أقل مما جيب ع %)٢٥(ال حيفظون سوى %) ٥٠(



 ٥

على ماسبق حياول هذا البحث دراسة فاعلية استخدام برجميات احلاسب اآليل يف حفـظ              واستناداً  

 . يبالتعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائواالحتفاظ   الكرميالقرآن
 

 : أسئلة البحث

 : مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايلتحدد ت

لـدى  بالتعلم   الكرمي واالحتفاظ    القرآن الكرمي احلاسوبية يف حفظ      القرآن استخدام برامج حتفيظ     فاعليةما  

 ؟  مقارنة بالطريقة التقليديةتالميذ الصف السادس االبتدائي

   :ة التاليالرئيس األسئلةويتفرع من السؤال 

لدى تالميذ  وصحة الضبط واللفظ     الكرمي يف تفادي اللحن      القرآن استخدام برامج حتفيظ     ما فاعلية  .١

 الصف السادس االبتدائي ؟

 التجويد لـدى تالميـذ الصـف         أحكام  الكرمي يف إتقان   القرآن استخدام برامج حتفيظ     فاعليةما   .٢

 السادس االبتدائي؟

 كرمي يف االنطالق لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟ الالقرآن استخدام برامج حتفيظ فاعليةما  .٣

لـدى تالميـذ الصـف      وحسن األداء   الترتيل   الكرمي يف    القرآنام برامج حتفيظ     استخد فاعليةما   .٤

 السادس االبتدائي؟

 لدى طالب الصف    )مبهاراته األربع ( الكرمي يف بقاء احلفظ    القرآنبرامج حتفيظ    استخدام   فاعليةما   .٥

 ي ؟ السادس االبتدائ

 

 



 ٦

 :فروض البحث

 فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبيـة ومتوسـط              ال توجد  -١

 . وتفصيالًمجاالًإيف االختبار البعدي يف مهارات احلفظ األربع درجات طالب اموعة الضابطة 

 ومتوسـط   ، فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبيـة           ال توجد  -٢

 مجـاالً إيف مهارات احلفظ األربـع       درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعدي املؤجل       

 .وتفصيالً
 

 :أهداف البحث

 احلاسوبية على االنطالق والترتيل وإتقـان التجويـد         القرآن برامج حتفيظ    فاعليةتعرف   -١

 .وتفادي اللحن لدى طالب الصف السادس

 احلاسوبية على بقاء احلفظ لدى تالميذ الصف السادس         قرآنال برامج حتفيظ    فاعليةقياس   -٢

 .االبتدائي

) الطريقة التقليديـة   (تلقني الشائعة والقائمة على ال    القرآنمعرفة الفرق بني طريقة تعليم       -٣

 . احلاسوبيةالقرآنوبني برامج حتفيظ 
 

 :أمهية البحث

 : منتهيستمد البحث أمهي

املسلم، وفضل تعلمه وتعليمه بالطريقة الفضلى الـيت متكـن           الكرمي بالنسبة لإلنسان     القرآنأمهية   -١

 .املتعلم منه



 ٧

 التعليميـة،    الكرمي، باستخدام برجميات احلاسـوب     القرآن تدريس   يفندرة البحوث اليت أجريت      -٢

 .وفتح اال أمام الباحثني إلجراء املزيد من البحوث

 فائدا ووقف اهلدر االقتصـادي       هذه الربامج بإثبات جدواها ودعمها أو بعدم       فاعلية البحث يف  -٣

عليها، ومن املتوقع أن يسهم البحث يف بيان فائدة هذه الربامج لوزارة التربية والتعليم لتوفريها يف                

 .املدارس عند إثبات جدواها

 

 :حدود البحث

 :احلدود املكانية

 .احلكومية مبدينة الرياض) بنني(املدارس االبتدائية 

 :احلدود الزمانية

 .هـ١٤٢٦/١٤٢٧دراسي األول من العام الدراسي الفصل ال

 :احلدود املوضوعية

 يف حفـظ    )اليت قامت بتصميمها شركة حرف    (حاسوبية    برجمية فاعليةيقتصر البحث على دراسة     

 ).حفظ سورة القلم( الكرمي واالحتفاظ بالتعلم من خالل مقرر الفصل الدراسي األول القرآن
 

 :مصطلحات البحث

 : الربنامج احلاسويب -١

هو مصطلح يعين جمموعة من الربامج املختلفة اليت حتمل تعليمات معينة موجهة إىل احلاسـب اآليل                "

تسمح بتشغيله بالطريقة اليت يريدها اإلنسان ، ويتم إعدادها بلغة خاصة تفهمها اآللة، وتوضح هـذه                



 ٨

مشكلة ما ومن مث الوصول     اللغة تسلسل اخلطوات اليت يقوم ا احلاسب اآليل ألداء املهام الالزمة حلل             

 ).٢٧٦م،١٩٩٩قنديل ، ". (إىل نتائجها  

يف حتفيظ  برجمية حاسوبية قامت بتصميمها شركة حرف واستخدمها الباحث          هي : املعىن اإلجرائي 

  .سورة القلم للطالب
 

 : احلفظ يف اللغة -٢

 ).٧/٤٤١هـ، ١٤١٤ابن منظور، (نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة 

 هو جمهود، أو انتباه إرادي موجه من الفرد إىل نواحي املعـارف، واملهـارات املـراد                 :االصطالح

 ).٥/٢٣م، ١٩٩٨موسوعة، . (االحتفاظ ا
 

 : االحتفاظ بالتعلم -٣

 ). ١٤٧هـ، ١٤٢١الشريفي، (مقدار ما ميكن للمرء أن يتذكره تذكراً صحيحاً 

 د صحيحاً من آيات قرآنية من سورة القلم بع مقدار ما ميكن للمرء أن يتذكره تذكراً     :املعىن اإلجرائي 

 .عشرة أسابيع
 

 : يف اللغة:  الكرميالقرآن -٤

 ).١٢٩ – ١/١٢٨هـ، ١٤١٤ابن منظور، . (اجلمع ومسي قرآناً ألنه جيمع السور فيضمها

 املعجز بلفظه، املتعبد بتالوته، املنقول بالتواتر،       هو كالم اهللا املرتل على نبيه حممد        : يف االصطالح 

 ).١٩م، ١٩٨٧أبو شبهة، (املكتوب يف املصاحف، من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس 



 ٩

 :املرحلة االبتدائية -٥

هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حيام مرحلة عامة تشمل أبناء األمة       "

ت السـليمة، واخلـربات واملعلومـات       مجيعاً، وتزودهم باألساسيات من العقيدة الصـحيحة واالجتاهـا        

 ).٣٧هـ، ١٤٠٠وزارة املعارف، ". (واملهارات

 ): التقليديةالطريقة ( والقائمة على التلقنيالقرآنالطريقة الشائعة يف حتفيظ  -٦

طريقة التدريس السائدة يف مدارسنا واليت تعتمد على العرض اللفظي للمفاهيم العلمية واالستعانة يف              "

 ).٥٤، ص٢٠٠١جاسم، " (كتاب املدرسي وبعض الوسائل التعليمية البسيطةذلك بالسبورة وال

 : املعىن اإلجرائي

هي الطريقة اليت يتم ا التدريس للمجموعة الضابطة واليت تعتمد على التلقني املباشر الذي يتم عن                

فيها استخدام أي من     حبيث ال يتم     ؛طريق املشافهة من املعلم إىل املتعلم واستخدام لبعض الوسائل التعليمية         

 .إجراءات التدريس بالنسبة للمجموعة التجريبية

 :اللحن  -٧

 يشترك يف معرفته علماء القراءة      ، إال أن اجللي خيل إخالالً ظاهراً      ،         هو خلل يطرأ على األلفاظ فيخل     

 الغـزي، (األداء  اخلفي خيل إخالالً خيتص مبعرفته علماء القراءة و أئمة          وهو اخلطأ يف اإلعراب، و    وغريهم،  

 ).٢٦٦هـ، ١٤١٥

 :التجويد  -٨

         هو إعطاء احلروف حقوقها و ترتيبها ورد احلرف إىل خمرجه و أصله و تلطيف النطق بـه علـى                   

 ).٢٦٦هـ، ١٤١٥الغزي، (كمال هيئته من غري إسراف و ال تعسف و ال إفراط و ال تكلف 



 ١٠

 : الترتيل  -٩

 ).٢٢١هـ، ١٤١٥زي، الغ(معرفة الوقوف         جتويد احلروف و

 :االنطالق  -١٠

هـ، ١٤١٤ابن منظور،   (يسر بال تعثر    بإذا جرت   : اخليلسرعة الذهاب، ومنه انطلقت     : يف اللغة 

١٠/٢٣٠.( 

 :املعىن اإلجرائي

 .االستمرار يف القراءة بيسر ودون تعثر
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 الثاينالفصل 

 الدراسات السابقة

 
 
 
 
 
 
 

 



 ١٢

  السابقةالدراسات

 واسـتخدامه يف العمليـة التعليميـة يف ايـة           احلاسوبراسات اليت تم بتطوير     لقد بدأت الد  

اخلمسينات يف أمريكا، وبدأ االهتمام ذا املوضوع يأخذ منعطفاً جديداً يف سبيل إدخـال احلاسـوب يف                 

عها ها وتعددها وتنو  راعملية التعليم والتعلم وظهر ذلك واضحاً يف السبعينات مث بدأت الدراسات تأخذ جم            

يف املقارنة بني التعليم والتعلم بواسطة احلاسوب وبني  التعليم والتعلم بالطرق التقليديـة،وأظهرت هـذه                

لصاحل اموعة التجريبيـة الـيت      ) التجريبية والضابطة (الدراسات فروقاً ذات داللة إحصائية بني اموعتني      

 .)٥٠هـ،ص١٤٢٠العبد الكرمي،(تستخدم احلاسوب يف التعليم والتعلم

 الدراسات السابقة  ذات العالقة مبوضوع دراسته،حيث ركز الباحث علـى            هذا الفصل  يتناولو

الدراسات اليت أجريت يف السنوات العشرين األخرية، وذلك حلداثتها ومتيز هذه الفترة باستخدام احلاسوب              

ة احلديثة واملتميـزة الـيت      يف التعليم بدرجات كبريه وبتقنية أفضل وظهور الوسائط املتعددة والربامج التقني          

بعادهـا يف جمـال     أأحدثت ثورة يف جمال احلاسوب، ولقد تعددت جماالت الدراسات السابقة وتنوعـت             

استخدام احلاسوب يف التعليم والتعلم، فهناك دراسات تناولت قياس األثر الذي حيدثـه الـتعلم بواسـطة          

  تناولت استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية،     ب وذلك بالنسبة لربامج معدة مسبقاً، وهناك دراسات       واحلاس

 ،علية احلاسـوب يف الـتعلم والتعلـيم       وكوسيلة أخرى يف تعليم اللغات،باإلضافة إىل دراسات تناولت فا        

ومـن   .ودراسات مجعت بني فاعلية التدريس باستخدام احلاسوب وبني اجتاهات الطالب حنو اسـتخدامه            

 معاجلة املـتغريات الـيت   جية تستفيد منها الدراسة احلالية يف      مؤشرات منه  ين هذه الدراسات تعط   أاملؤكد  

ها من اإلجراءات واملعاجلة اإلحصـائية وحتليـل النتـائج وتفسـريها ووضـع التوصـيات                ءتبحث ورا 

ويستهدف الباحث من وراء تلك الدراسات الوقوف على ما توصلت إليه تلك الدراسـات مـن                .املالئمة



 ١٣

 التعليم والتعلم، وكذلك مبدى فاعلية احلاسوب كوسيلة وأداة حديثة يف   نتائج تتعلق باستخدام احلاسوب يف    

 تلك الدراسة من نتائج قد تتفق أو تتباين أو هيمية ومدى عالقتها مبا تتوصل إلي  تطوير النواحي املعرفية والتعل   

 .تضيف إليها بعض املعرفة

 استخدام احلاسوب يف التعليم     ول الدراسات السابقة اليت تناولت    ن هذا الفصل سريكز على تنا     أبيد  

والتعلم وخاصة الدراسات اليت تناولت املواد الدراسية وكذلك الدراسات اليت أجريت علـى املسـتويات               

التعليمية املختلفة، حيث إن هذه الدراسات هي األكثر ارتباطاً مبتغريات الدراسة من حيـث االتفـاق أو                 

 .التباين

ثر الذي حيدثه التعلم بواسطة احلاسب وذلك بالنسبة        الدراسات اليت اهتمت بقياس األ     :أوال

 .لربامج معدة سابقاً

 )هـ١٤٢٣(فاطمة  ،العتيىبدراسة  -١

 :عنواا -أ 

يف مادة اللغة االجنليزية على حتصيل طالبات الصـف         اآليل  ثر استخدام إحدى برجميات احلاسب      أ{ 

 .}الثاين الثانوي يف مدينة الرياض
 

 :أهداف الدراسة -ب 

يف تدريس مفـردات    اآليل  احلاسب  برجميات  ثر استخدام إحدى    أ إىل التعرف على     هدفت الدراسة 

جنليزية للصف الثاين الثانوي، وكذلك التعرف على       وقواعد اللغة يف الوحدة الرابعة من مقرر مادة اللغة اإل         

 .) التطبيق– الفهم -املعرفة(  عرفية الثالثثر عند املستويات املاأل



 ١٤

 :نتائج الدراسة -ج 

ائج الدراسة مطابقة لفروضها،وكانت مستويات الداللة دالة إحصائية لصاحل االختبـار           جاءت نت 

ما بالنسبة  أ.ن كال من الطريقتني التقليدية والتجريبية قد أحدثتا زيادة يف التعلم لدى اموعتني            إو البعدى،

جات األداء على اموعة    للفرق بني العينة الضابطة والتجريبية فقد تفوقت اموعة التجريبية يف متوسط در           

 .ن هذه الزيادة مل تكن دالة إحصائيةأ إاللمستويات املعرفية الثالثة لالضابطة بالنسبة 

 )هـ١٤٢٠(دراسة اللهيب، إبراهيم  -٢

 :عنواا -أ 

 . }يف مادة الفيزياء على حتصيل طالب الصف األول الثانوياحلاسب اآليل ثر استخدام برامج أ{ 

 :أهداف الدراسة -ب 

فصـل  (يف إيصال حمتوى مقرر مادة الفيزياء     اآليل  دراسة إىل الكشف عن تأثري برامج احلاسب        هدفت ال 

 .لطالب الصف األول الثانوي) خواص السوائل

 :نتائج الدراسة -ج 

 :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

لضـابطة  واموعة ا اآليل  فرق يف مستوى التذكر بني اموعتني التجريبية اليت درست احلاسب           يوجد   -١

ن هذه الفروق  غـري ذات دالـة   أاليت درست بالطريقة التقليدية لصاحل اموعة التجريبية، بالرغم من        

 .إحصائية

والضابطة اليت  اآليل  عدم وجود فروق يف مستوى الفهم بني اموعتني التجريبية اليت درست احلاسب              -٢

 .درست بالطريقة التقليدية



 ١٥

واموعة اآليل  اموعة التجريبية اليت درست باستخدام احلاسب       توجد فروق يف مستوى التطبيق بني        -٣

هذه الفروق غري دالـة  أن بالرغم من  الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية لصاحل اموعة التجريبية،     

 .إحصائية

اآليل توجد فروق يف االختبار التحصيلى ككل بني اموعة التجريبية اليت درست باستخدام احلاسب                -٤

ن هذه الفروق   أواموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية لصاحل اموعة التجريبية، بالرغم من            

 .غري دالة إحصائية

 )هـ١٤٢٠(دراسة العبد الكرمي،إميان -٣

 :عنواا -أ 

على حتصيل  طالبات األول الثانوي، واجتاههن حنـو مـادة           اآليل   الكيمياء باحلاسب    سثر تدري أ{ 

  }ى املدارس يف مدينة الرياضالكيمياء بإحد

 :أهداف الدراسة -ب 

يف تدريس الكيمياء لطالبات الصف األول الثانوي على حتصـيلهن          اآليل  معرفة أثر استخدام احلاسب      -١

 .الدراسي، ومقارنته بتحصيل الطالبات الاليت درسن بالطريقة التقليدية

 .حنو مادة الكيمياء) طةالتجريبية،والضاب( التعرف على اجتاهات الطالبات يف اموعتني -٢

 :نتائج الدراسة -ج 

متوسط درجات طالبات اموعة التجريبية يف االختبار التحصيلى البعدى ملادة الكيمياء أعلـى مـن                -١

 .متوسط درجات طالبات اموعة الضابطة، ولكن الفروق مل تكن دالة إحصائيا



 ١٦

موعة التجريبية يف االختبار    وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات حتصيل طالبات ا           -٢

 .القبلي واالختبار البعدى لصاحل األخري

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات حتصيل طالبات اموعة الضابطة يف االختبار               -٣

 .القبلي واالختبار البعدى لصاحل األخري

ة مقارنة باجتاهات طالبات اموعـة      اجتاهات طالبات اموعة التجريبية حنو مادة الكيمياء أكثر إجيابي         -٤

 .الضابطة، ولكن الفروق مل تكن دالة إحصائيا

 : ) هـ ١٤٢٦(  دراسة الزهراين ، مسرية -٤

 : عنواا -أ

 الكرمي لـدى    القرآنجتاه حنو مادة     الكرمي على التحصيل واال    القرآن أثر إستخدام احلاسب اآليل يف تعليم        {

  .}طالبات الصف األول املتوسط 

 :سة ا أهداف الدر-ب

 . الكرمي لطالبات الصف األول املتوسط القرآنستخدام برامج احلاسب التعليمية يف تدريس امعرفة أثر  -١

 الكرمي لدى   القرآنجتاه حنو    الكرمي يف اال   القرآنستخدام برامج احلاسب التعليمية يف تدريس       ا معرفة أثر    -٢

 .طالبات الصف األول املتوسط 

 الكرمي تالوة وحفظاً لطالبـات الصـف األول         القرآنجتاه حنو   ة العالقة بني التحصيل واال     تعرف طبيع  -٣

 .املتوسط 



 ١٧

 :  نتائج الدراسة -جـ 

جتاه طالبات اموعتني الضابطة والتجريبية يف اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات      -١

 . الكرمي قرآنالختبار البعدي لصاحل اموعة التجريبية حنو مادة اال

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التحصيل اخلاصة باحلفظ بـني طالبـات             ال توجد فروق     -٢

الكرمي القرآنختبار البعدي حنو مادة موعتني التجريبية والضابطة يف االا . 

ق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التحصيل اخلاصة بالتالوة بـني طالبـات              وال توجد فر   -٣

 . الكرمي القرآنختبار البعدي حنو مادة عتني التجريبية والضابطة يف االامو

التجريبية جتاه والتحصيل لدى اموعة      بني اال  ٠,٠٥دالة موجبة عند مستوى     رتباطية  اتوجد عالقة    -٤

 . البعدي  الكرمي يف القياسالقرآنحنو مادة 

 : تعليق على الدراسة  -

       موعة التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي راجع إىل أحـد          رمبا يرجع سبب عدم وجود فروق بني ا

 :مور التالية األ

 . الكرمي القرآناموعة الضابطة من املعلمات املتقنات لتالوة  لدىقد تكون املعلمة  -١

 القـرآن مي الطالبات إحدى املعلمات اليت قد يكون لديها ضعف يف تالوة            وقد يكون من قام بتق     -٢

 .جويد الكرمي وأحكام الت

ستخدمت آلة التسجيل يف عملية التدريس مما جعل أداء العينة أفضل مما            اأن اموعة الضابطة قد      -٣

 .لو مت تدريسهم بالطريقة التقليدية والقائمة على التلقني من املعلم إىل املتعلم 

 



 ١٨

 دراسات تتعلق بفاعلية احلاسوب يف التعليم والتعلم: ثانياً 

 احلاسوب يف تدريس العلومدراسات تتعلق حول فاعلية  •

 )م١٩٩٦( دراسة دويدى -١

 : عنواا -أ 

والشرائح الشفافة يف حتصيل طالب الصف األول الثانوي لوحدة يف          اآليل  أثر استخدام احلاسب     {

 } مادة العلوم

 :أهدافها -ب 

والشرائح الشفافة يف حتصيل طـالب      اآليل  ثر استخدام احلاسب    أحاولت هذه الدراسة الكشف عن      

 الثانوي مبنطقة املدينة املنورة  التعليمية  لوحدة يف مادة العلوم  خاصة بالدورات  واموعات                 الصف األول 

 .يف اجلدول الدوري

 :نتائجها -ج 

قد حدث ا تقدما ملحوظاً     ) الضابطة والتجريبيتني  (ن اموعات الثالث  أأظهرت نتائج الدراسة    

معدل التقدم للمجموعة اليت درست باستخدام احلاسب       مقارنة باالختبار القبلي، وكان     البعدي  يف االختبار   

ـ      من معدل تقدم اموعتني الضابطة والتجريبية الثانية، وهذ       أعلى  اآليل   ب ا يشري إىل فاعلية استخدام احلاس

 .يف تدريس تلك الوحدة التدريسية اليت استخدمت يف هذه الدراسةاآليل 



 ١٩

 )هـ١٤١٤( دراسة التركي -٢

 :ااعنو -أ 

على التحصيل الدراسي لطالب الصـف األول       األحياء  يف تدريس   اآليل   احلاسب   أثر استخدام  {

 .}الثانوي مبدارس الرياض
 

 :أهدافها -ب 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى االختالف يف التحصيل بني الطالب الذين درسوا بطريقة فرديـة               

درسوا بالطريقة التقليديـة    وبني من   اآليل  باستخدام احلاسب   الثانوي  للصف األول   األحياء  جزءاً من مقرر    

 .)واملستويات األعلى من التطبيق التذكر، الفهم، التطبيق،( على املستويات املعرفية املختلفة لبلوم
 

 :نتائجها -ج 

 :تيةحصائى توصل الباحث إىل النتائج اآلمن خالل التحليل اإل

 طالب اموعة   حياء بني توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات حتصيل الطالب يف مادة األ            -أ 

 و طالب اموعة الضابطة اليت درست       يلالتجريبية اليت درست بطريقة فردية باستخدام احلاسب اآل       

والتطبيق ) و٠١٣عند مستوى (والفهم) ٠و٠١٣عند مستوى (بالطريقة التقليدية عند مستويات التذكر    

 .)٠و٠٠٤عند مستوى ( وعلى مستوى االختبار التحصيلى ككل) و٠٤٧عند مستوى(

حياء بـني اموعـة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات حتصيل الطالب يف مادة األ             -ب 

 .التجريبية واموعة الضابطة عند املستويات األعلى من التطبيق
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 )م١٩٨٩(دراسة دردير -٣

 :عنواا -أ 

 }يف تدريس موضوع الضوء وانعكاساته اآليل ثر استخدام احلاسب أ{

 :أهدفها -ب 

يف تدريس موضوع الضـوء     اآليل  ثر استخدام احلاسب    أدراسة بغرض الكشف عن     أجريت هذه ال  

 .وانعكاساته على حتصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم

 

 :نتائجها -ج 

مبفرده قد تفوقـت علـى      اآليل  ن اموعة اليت درست باستخدام احلاسب       أأفادت نتائج الدراسة    

 .اموعات األخرى يف التحصيل

 دراسات تتعلق حول فاعلية احلاسوب يف تدريس مواد أخرى •

 )م١٩٨٨( يدراسة عل -١

 :عنواا -أ 

 }طلبة ذوى صعوبات التعلمأثر استخدام احلاسوب على حتصيل املهارات العددية لدى ال{
 

 :أهدافها -ب 

هدفت الدراسة إىل بيان أثر استخدام احلاسوب على حتصيل املهارات العددية لدى الطلبـة ذوى               

 .التقليدي- بالتعليم الصفي العادي التعلم مقارنةصعوبات



 ٢١

 :نتائجها -ج 

ن هناك فروقـا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى             أوجد الباحث   ) ت(بعد إجراء اختبار  

لصاحل اموعة التجريبية اليت درست باستخدام احلاسوب، ووجد أيضا فروقا ذات داللـة             ) ٠و٠٥(داللة

 .ل لصاحل الذكوريف التحصي) ٠ و٠٥(  إحصائية عند مستوى

 

 دراسات تناولت تصميم برامج حاسوبية وتطبيقاا: ثالثاً 

 )هـ١٤٢٦( يدراسة العسري -٥

 :عنواا -أ 

تصميم برنامج حاسويب وتطبيقه يف موضوع أحوال الوراثة يف املرياث من مقرر الفقه للصـف               {

 }الثاين الثانوي الشرعي

 :أهدافها -ب 

ناسب لتصميم برنامج تعليمي يف مقرر الفـرائض،        هدفت هذه الدراسة إىل الوصول إىل منوذج م       

نسب الطرق يف إيصال املعلومة للطالب وخاصة يف مسائل         أجل الوصول بالربنامج املصمم إىل      أوذلك من   

 .الوراثة ملقرر الفقه للصف الثاين الثانوي قسم العلوم الشرعية

 :نتائجها -ج 

صميم الربامج التعليمية، ومناسـب     مناسب لت ) بوترو ل آليسى  (أوصت نتائج الدراسة بأن منوذج      

جل الوصول بالربنـامج    ألتصميم برنامج تعليمي يف مقرر الفرائض وذلك ملا فيه من اخلطوات املتتابعة من              



 ٢٢

نسب الطرق يف إيصال املعلومة للطالب، خاصة مع وجود عمليات حسابية يف الفرائض حتتاج              أاملصمم إىل   

 .أمثلة، وأيضا رسومات بيانية موضحة

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات االختبـار القبلـي               ومن  

واالختبار البعدى لصاحل االختبار البعدى، وذلك لكل من اموعتني التجريبية والضابطة، وهذا يشـري إىل               

وهذا يتفق   ،استفادة الطالب من تعلم املادة سواء بواسطة الطريقة التقليدية أو عن طريق استخدام احلاسب             

 )هـ١٤٢٣السويلم( ،)هـ١٤٢٠اللهيب( ،)هـ١٤٢٣ العتــيىب( ،)هـ١٤٢٠الكرميالعبد(ة  مع دراس 

وكـذلك   ، لتعلم سواء باستخدام احلاسوب أو الطريقة التقليدية قادر على تقدمي الفائدة للطالـب            ان  أ يف

وعتني الضابطة والتجريبيـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االختبار البعدى بني ام           

ن استفادة الطالب من تعلم املـادة بواسـطة الربنـامج           ألصاحل طالب اموعة التجريبية، وهذا يشري إىل        

 .احلاسويب املعد أكثر من استفادم من التعلم بالطرق التقليدية

 

 التعليق على الدراسات السابقة •

 يف التعليم والتعلم بوجه عام وىف جمـال         إن هذه الدراسات اليت أجريت حول استخدام احلاسوب       

تدريس املواد بصفة خاصة قد اقتصرت على الدراسات احمللية اليت هي نفس البيئة التعليمية اليت جترى فيها                 

قرب للواقع مث الدراسات اليت أجريت يف بعض الدول العربية اليت           أصدق و أالدراسة حىت تكون استنتاجاا     

 االسـتفادة مـن نتائجهـا       من حيث عملية التعليم والتعلم كي تساعد علـى        قرب للبيئة السعودية    أهي  

 -:، وميكن اخلروج ببعض االستنتاجات التاليةوتوصياا



 ٢٣

التجـرييب وتـدرس    شبه  إن الدراسة احلالية ليست تكراراً للدراسات السابقة فرغم أا تتبع املنهج             -١

 احلاسوبية علـى    القرآنعلية برامج حتفيظ    متغريات مشاة للدراسات السابقة إال أا تدرس مدى فا        

مث قياس فاعلية بـرامج  ) االنطالق،والترتيل، وإتقان التجويد، وتفادى اللحن    (عمليات احلفظ األربع    

مث معرفة الفرق بني      احلاسوبية على بقاء احلفظ لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،         القرآنحتفيظ  

 القـرآن وبني بـرامج حتفـيظ      ) الطريقة التقليدية (  على التلقني   الشائعة والقائمة  القرآنطريقة تعليم   

احلاسوبية، واليت قد تكون خمتلفة إىل حد ما عن الدراسات احمللية اليت استخدمت احلاسوب وخاصة               

 بالبيئة احمللية وعلى    ىا جتر إحيث  خمتلفة  يف تدريس املواد الدراسية،وعلى ذلك تكون الدراسة احلالية         

ة اليت الشك يف أا ختتلف عن كثري مـن          ختلفملرحلة االبتدائية الذين هلم خصائصهم امل     تالميذنا يف ا  

 .عينات الدراسات السابقة اليت أجريت على املراحل املتوسطة والثانوية

ن الدراسة احلاليـة قـد      أ يف استخدام احلاسوب تؤكد      ةحنو الفاعلي إن نتائج هذه الدراسات وخاصة       -٢

جيابية علـى حتصـيل     إ آثارى باهتمام التربويني واملعلمني والطالب، وله       حبثت يف جمال تعليمي حيظ    

 صحة هـذه    التأكد من ن فروض الدراسة هي فروض صفرية حىت ميكن         أالطالب، لذا رأى الباحث     

  عند  القيام بالدراسة امليدانية ويف ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة حىت يضـمن           هاأو خطئ الفروض  

 .قرب لهأ ولواقع من استه مستمدةن نتائج دراأالباحث 

ن أإن الدراسات اليت أجريت حول مدى فاعلية برجميات احلاسوب يف التعليم والتعلم قـد أكـدت                  -٣

 .جيابيا حنو استخدام تلك الوسيلة التقنية يف جمال التعليم والتعلمإهناك اجتاهاً 

اسوب قد خرجت بنتـائج     إن مجيع الدراسات التجريبية اليت أجريت حول مدى فاعلية برجميات احل           -٤

  .جيايب لتلك الربامج على حتصيل الطالبإثر أمتشاة تفيد حدوث 
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إن الدراسات احمللية حول فاعلية برجميات احلاسوب يف التعليم والتعلم قليلة نسـبياً وخاصـة تلـك               -٥

ـ         القرآنالدراسات اليت تناولت حفظ      ة  الكرمي بواسطة برجميات احلاسوب، وهذا يؤكد أمهية الدراس

احلالية، حيث اال مازال حباجة إىل دراسات حملية وعربية وعاملية متنوعة وخمتلفة يف هـذا اـال                 

 .احليوي من جماالت التقنية احلديثة يف التعليم

إن الدراسات احمللية  اليت أجريت حول فاعلية برجميات احلاسوب يف التعليم والتعلم قد اسـتخدمت                 -٦

 . وجود جمموعة جتريبية أو أكثر وجمموعة ضابطة أو أكثر يعتمد علىجترييبشبه منهجاً 

التجرييب هلذه الدراسة حيث البحث وراء متغريات الدراسة احلالية وهـو املنـهج             شبه  مة املنهج   ءمال -٧

الذي استخدمه الباحث حيث هناك جمموعة جتريبية واحدة وأخرى ضابطة وكل جمموعة عبارة عـن   

 .اًفصل دراسي عدده مخسة وعشرون طالب

 -:د استفاد الباحث من هذه الدراساتوق •

 .صياغة فرضيات دراسته -١

 .سالمة اإلجراءات املستخدمة يف الدراسة -٢

 .تصميم الدراسة -٣

 .استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة -٤

 .حتليل وتفسري البيانات -٥

 .اخلروج بنتائج وتوصيات الدراسة -٦
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 الفصل الثالث

 اإلطار النظري
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صل املنطلقات اليت تشكل اإلطار النظري الذي يسهم يف الوصول ذا البحـث إىل              يتناول هذا الف  

 الكرمي واألساليب التربوية يف حفظة وطرق حتفيظـه وتقوميـه           القرآنأمهية حفظ   حتقيق أغراضه، فيعرض    

برامج احلاسوب ومدى   و،مربرات استخدام احلاسوب يف التعليم    كما يتناول    ،القرآن الكرمي   وأسس حفظ   

بتدائيـة  مث يتناول املرحلة اال    ،مي الربامج احلاسوبية ومعايري اختيارها    وليتها يف العملية التعليمية، وأسس تق     فاع

 الكـرمي   القرآنوأهداف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية وحفظ          ،من حيث أمهيتها وطبيعتها   

 :وتعلمه يف املرحلة االبتدائية ، وفيما يلي تفصيل ذلك

 :  الكرميالقرآن -الًأو

  :القرآنأمهية حفظ  -

وعلى حد  ) ٦٢ هـ، ص  ١٤٢٠الرومي،  (و ،)٦٤ هـ، ص    ١٤٠٠الزركشى،  ( يتفق كل من    

 -:اآليت الكرمي القرآنن أمهية حفظ أعلم الباحث وحسب ما لديه من علم، على 

ن أ العلمـاء    ، فقد أكد   حفظه كامال فرض كفاية على األمة       جعل اهللا عز وجل أمر     القرآنمن أمهية    -١

  .ن قام بذلك قوم سقط عن الباقني واإلمث الكلإحفظه واجب على األمة ف

 القرآنلك مت حتريفهما ولكن     ن الكرمي ولذ  آمل تتوافر دواعي حفظ التوراة واإلجنيل كما توافرت للقر         -٢

 .ثابت

 اً مثار قرآنالظ   الكرمي وأمهية حفظه حيث حيصد حاف      القرآنية أمهية   القرآنأوضحت الكثري من اآليات      -٣

 .كثرية نتيجة حلفظه

≅ö ®: لق وأولو األلباب قال تعاىلامتدح اهللا عز وجل حفظة كتابه الكرمي بأم سادة اخل -٤ t/ uθèδ 7M≈ tƒ# u™ 
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 ٢٧

أهل : من يا رسول اهللا قال    : إن هللا آهلني من الناس، قيل      " – وسلم    صلى اهللا عليه   –أوضح الرسول    -٥

ـ ١٤٠٣ابن ماجه،   " (، هم أهل اهللا وخاصته    القرآن  القـرآن  وهذا يدل على أمهيـة       . )٤٢، ص  ه

  .الكرمي

اهللا عليـه    صلى   –قال رسول اهللا    :  عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال          القرآنمن عظم حفظ     -٦

  . )٣٢٩ هـ ، ص ١٤٠٦البخاري ، " (  وعلمهالقرآنخريكم من تعلم  " –وسلم 

 القـرآن إن القلب اخلايل من     "  وعظم حفظه    القرآنن  أ يبني عظم ش   – صلى اهللا عليه وسلم      –وقال   -٧

  . )٣٦ هـ ، ١٤١٥الترمذي ، " ( كالبيت املهجور الذي الحركة فيه وال حياة 

 صلى اهللا   – وأمهية حفظه قال رسول اهللا       القرآنن  أ وهذا يبني ش   القرآنحفظ  إباحة احلسد يف حالة      -٨

،  النـهار   فهو يقوم به إناء الليل وإناء      القرآنرجل أتاه اهللا    : ال حسد إال على اثنتني       " –عليه وسلم   

  . )٣٢٩ هـ ، ١٤٠٦البخاري ، (... 

 .حد يف اللحد أداء غزوة  من شهالقرآن بتقدمي حافظ – صلى اهللا عليه وسلم –قام الرسول  -٩

 صلى اهللا عليـه     –ل اهللا   قال رسو  خيص احلافظ وحده بل ميتد إىل والديه ،         ال القرآنوفضل حفظ    -١٠

شمس لبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء ال         أُ وعمل مبا فيه     القرآنمن قرأ    "–وسلم  

  .)٧٨ ، هـ١٣٨٩و داود، أب" (عمل ذا ، فما ظنكم بالذي يف بيوت الدنيا لو كانت فيكم

حفظ كتاب اهللا يعمل على تربية عقل احلافظ ، وتنمية قوة املالحظة العلمية لديه ، وذلك مبا توجهه                   -١١

  .آيات كثرية من كتاب اهللا تعاىل ، إىل النظر والتأمل ، والتفكر يف هذا الكون ، وامللكوت العظيم

 .قها وثيقة بني روح احلافظ، وخال الكرمي صلةالقرآنحفظ  -١٢



 ٢٨

م لكتاب  يؤم القوم أقرؤه   "– صلى اهللا عليه وسلم      –ل اهللا    على غريه قال رسو    القرآنتفضيل حافظ    -١٣

  . )٣٨٩،  هـ١٤١٦مسلم، " (اهللا 

  .الرفيعاألديب  إىل فصاحة اللسان وبالغة القول والتذوق ييؤد القرآنحفظ  -١٤

 . علوم شىت وإخبار املتون علىالقرآن بصاحبه إىل معرفة علوم كثرية الحتواء ي يؤدالقرآنحفظ  -١٥

 

 : الكرمي القرآناألساليب التربوية يف حفظ  -

 :  الكرمي وهى القرآنتوجد قواعد معينة على حفظ 

  .جل اهللا سبحانه وتعاىلأ والعناية به من القرآنإخالص النية وجعل حفظ  -١

  .الفوز باجلنة وحصول مرضاة اهللا تعاىل -٢

 .رئ جيد أو حافظ متقنالسماع من قاتصحيح النطق وذلك من خالل  -٣

  .م حسب قدرة واستطاعة وعزم الطالبحتديد نسبة احلفظ كل يو -٤

  .ن جييد حفظ القدميأن ينتقل إىل مقرر جديد دون أجيوز للطالب  ال -٥

  .فهم اآليات حىت يتمكن الطالب من حفظها حفظا جيدا -٦

  .ن يربط أوهلا بآخرهاأيتجاوز احلافظ السورة قبل  ال -٧

 ٨هـ، ص١٤٠٧عبد الرمحن بن عبد اخلالق، (املتابعة الدائمة أي عة والتسميع الدائم االهتمام باملراج -٨

-١١(.  



 ٢٩

 : اآليت ومن هذه األساليب على تلك القواعد  الكرمي ترتكزالقرآن حلفظ التربوية األساليب

ـ ية وربطها بشؤون احلياة كلها مع ضرب مثال         القرآنن يهتم املعلم بالتفسري والفهم لآليات       أ -١ ر وذك

  .القرآن إىل التشويق وحتبيب النشء يف يالقصص واحلكايات وكل ما يؤد

  .التركيز على األخالق احلميدة والسلوك القومي والترتب واحملافظة على الوقت يف حدود العدل -٢

 واستمرار املتعلم على حفظه ومسـاعدته علـى         القرآنن يعمل املعلم على حتقيق اهلدف من حفظ         أ -٣

 .مداومة الدراسة

⎯ ® قال تعاىل :ألمر واخللق له سبحانه وتعاىلاوى اهللا عز وجل ورجاء مغفرته وعطائه فتق -٤ tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# 
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 العظيم قرآنال آيات درج اجلنة بعدد  ترفع صاحبها إىل  دائما دون كلل أومللالقرآنقراءة وان  -٥

 .)٣٥٠املنذرى، ص(نتهى قراءته ن الكرمي عند مآوبذلك يكون منتهى ثواب القارئ للقر

  :  يف املرحلة اإلبتدائية الكرميالقرآنطرق حتفيظ  -

 : الطريقة اجلماعية: طريقة األوىل ال -١

 يتـابعون   ، يتلوها تالوة جمودة والتالميذ    ملعلم بتحديد عدد معني من اآليات     يف هذه الطريقة يقوم ا    

، مث يوجه املعلـم      التالميذ الواحد بعد األخر    أقرتالوته من املصحف الشريف أو من الوسيلة التعليمية مث ي         

، مث  لتالميذ واقترام من درجـة احلفـظ      التالميذ إىل التالوة اجلماعية بصوت معتدل ، حىت يشعر بتقدم ا          

 . صـححه هلـم  منهم أن حدث خطإب ويطلب منهم غلق املصحف مع االستمرار يف التالوة عن ظهر قل 

  .)١١٩ هـ، ص ١٤١٧الزعبالوى، (

 



 ٣٠

 : جيابيات هذه الطريقة هي إ

 . احلفظ واملهملني ودفعهم إىل مسايرة زمالئهمبطيئيشحذ مهم التالميذ  )١

  .قدرة املعلم على متابعة تالميذه أداء وحفظا وسلوكا )٢

 هــ،   ١٤١٧،  اإلسـالمي نتـدى   امل(سهولة حفظ التالميذ للمقطع نظرا لتكرره عليهم بعددهم          )٣

 .)٢٤ص

 

 : سلبيات هذه الطريقة هي 

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف عملية احلفظ )١

ـ ١٤١٧،الـزعبالوى   (أا تتطلب من التلميذ وقتا طويال وجمهودا كبريا يف عملية احلفظ             )٢ ، ص  هـ

١٢٠( . 

 : الطريقة الفردية : الطريقة الثانية  -٢

ارة عن تالوة املعلم ، مث تالوة التالميذ تالوة فردية وفيها يقسم املعلم اآليـات إىل                هذه الطريقة عب  

ـ ١٤١٧ ،الـزعبالوى  (.احلفظ ذه الطريقـة أجزاء قصرية مث يأخذ يف تدريب التالميذ على عملية      ، هـ

  .)١٢١ص

 

 : جيابيات هذه الطريقة هي إ

  .ظمراعاة الفروق الفردية بني التالميذ وقدرم على احلف )١

 ،األإسـالمي املنتـدى    ( . إىل بث روح التنافس بينهم     يتالميذ على احلفظ الذايت مما يؤد     اعتماد ال  )٢

 .)٢٦ ، ص هـ١٤١٧



 ٣١

 :سلبيات هذه الطريق هي

ا باحلفظ اجليد دون الـبعض      ينشا عنها تفاوت يف درجة احلفظ ألجزاء الدرس املختلفة فيتميز بعضه           )١

  .األخر

  .)١٢٢ صهـ،١٤١٧ الزعبالوى، (.لربط بني موضوع اآليات إىل االضطراب يف عمليات ايتؤد )٢

 

 : وهى اجلمع بني الطريقة اجلماعية والطريقة الفردية :الطريقة الثالثة  -٣

 كله دفعة واحدة دف الربط بني مجيع آياته، مث          القرآينيف هذه الطريقة يقوم املعلم بتكرار النص        

  ).٧٣ هـ، ص١٤٠٤حسن سرى، (فظ جيدا  يوجه العناية إىل األجزاء من اآليات اليت مل حت

 

 : جيابيات هذه الطريقة هي إ

  .اجلمع بني مزايا الطريقتني اجلماعية والفردية )١

  . إىل جودة احلفظ وتوفري الوقتيتؤد )٢

  . )٧٤ ص هـ،١٤٠٤ ،حسن سرى (. اجلماعية والفرديةتتالىف عيوب الطريقتني )٣

 

 : احلفظ بواسطة اللوح : الطريقة الرابعة -٤

ة ، مث يقرا اآليات مرتلـة       هذه الطريقة يقوم املعلم بكتابة اآليات على لوح خشيب يشبه السبور          يف  

 .ثله مع تالوة اآليـات    ، ويأمر التالميذ باحلفظ لفظا وخطا ويأمر التلميذ مسح املكتوب مث كتابة م            وجمودة

 .)١٠٩ هـ، ص١٤١٨الغوثاىن، (

 



 ٣٢

 : جيابيات هذه الطريقة هي إ

  .لميذضبط احلفظ لدى الت )١

  .ضبط الرسم العثماين لدى التلميذ )٢

 .)١١٠ هـ، ص١٤١٨الغوثاىن، (الء حتسني خط التلميذ وإتقانه لقواعد اإلم )٣

 

 : سلبيات هذه الطريقة هي 

 .أا تتطلب وقتا طويال وجهدا كبريا من املعلم والتلميذ

 : طريقة احملو التدرجيي: الطريقة اخلامسة  -٥

ى لوح ، مث يتلو اآليات تالوات جمودة وصـحيحة ، ويطلـب مـن    يقوم املعلم بكتابة اآليات عل    

، مث يبدأ املعلم يف حمو بعض الكلمات تدرجييا أو ميحو بعض اآليات             عدة مرات   القرآينميذ تالوة النص    التال

 . )٧٤ص ،هـ١٤٠٤ ،سرى (.القصرية ويطلب من التالميذ تالوة اآليات كاملة

 

 : جيابيات هذه الطريقة هي إ

  .النشاط لدى التالميذتبث روح  )١

  .أا تساعد التالميذ على تقوية الذاكرة )٢

  . )٧٥هـ،ص١٤٠٤سرى ، (ربط بني أجزاء اآليات احملفوظة تساعد على ال )٣

 : التسميع الذايت : الطريقة السادسة  -٦

ا التلميذ بذاتـه     الكرمي يعترب من املمارسات اإلجرائية اليت يقوم         القرآنالتسميع الذايت يف حفظ     

 .يقيس درجة استظهاره لآليات ، وختتلف مدة حتديد هذه الدرجة من تلميذ ألخرل



 ٣٣

 :جيابيات هذه الطريقة هي إ

  .تثبيت احلفظ لدى التالميذ )١

  .تعويدهم االعتماد على النفس )٢

 

 : سلبيات هذه الطريقة هي

  .تتطلب وجود معلم يتابع صحة هذا التسميع )١

 حسـن سـرى،    (٠ غري صحيحة يف التالوة والتجويـد      الكثري من التالميذ حيفظون اآليات بصورة      )٢

  . )٧٥، ص١٤٠٤

 :  الكرمي القرآنأسس حفظ  -

 : األسس اليت تتعلق بطبيعة عملية التحفيظ  )١

 :  الكرمي القرآنمؤسسات حتفيظ : األساس األول 

 تمع اليت تتوىل اإلشراف على عملية حفظ اويقصدالكرمي  القرآن املراكز التربوية والتعليمية يف ا. 

 : البيوت  -١

  . الكرميالقرآنوهى تعد أول مؤسسة تربوية لتحفيظ 

 : املساجد  -٢

 ولقد تفرغ يف املسـجد النبـوي        . الكرمي القرآناملسجد له دور فعال عرب التاريخ يف عملية حتفيظ          

 . الشريف يف عهده مجاعة من الصحابة يطلق عليهم أهل الصفة وهم من ال دار هلم وال أهـل وال مـال                    

  .)٦٦أبو  شهبه، ص(



 ٣٤

 :  لكتاتيب ا -٣

  حد املؤسسـات   أوهو  ) ٥٣٠ م ، ص     ١٩٩٠البستاين ،    (.اب وهو موضع التعليم   وهى مجع كت

 .القرآنالتعليمية املهمة يف اإلسالم وهو عبارة عن مكان مستقل يتم فيه حتفيظ 

 : املدارس  -٤

دأ يف أواخـر القـرن الرابـع        ن ظهور املدارس يف البالد اإلسالمية ب      أجند  اإلسالمي  نظرا للتاريخ   

 القـرآن وتساعد املدرسة على حتفيظ     .  )٢١٣، ص هـ١٤١٦ ،مرسى (.اهلجري وبداية اخلامس اهلجري   

  .حد املؤسسات اهلامة يف ذلكأالكرمي حيث تعترب 

  : القرآناجلمعيات اخلريية لتحفيظ  -٥

 . الكرميالقرآن يف حتفيظ همةامل من املؤسسات د وتع

 : القرآنلم حتفيظ مع: ساس الثاين األ

 من معلم أو مقـرئ مـتقن        القرآنن يتلقى املتعلم    أ تالوة وحفظا هو     القرآنإن األصل يف تعليم     

 .)٥٥العسقالين، ص( عليه السالم – جربيل  صلى اهللا عليه وسلم تلقاه من األمني– فالرسول .حاذق

 : الكرمي القرآنوسائل حتفيظ : األساس الثالث

 -:اآليت الوسائل أهمن أ )٢١٣صهـ، ١٤١٦ ،مرسى(ويذكر 

  .كالشرائط ومعامل اللغات: وسائل مسعية  -١

  .وسائل بصرية كاسمات والعينات والتليفزيون والفيديو التعليمي والكمبيوتر والسبورة بأنواعها -٢

 :  الكرمي القرآنأنشطة حتفيظ : األساس الرابع 

 اضرات  احمل-٣ الرحالت والزيارات       -٢ املسابقات       -١



 ٣٥

 :  الكرمي القرآناإلشراف التربوي على حتفيظ : األساس اخلامس 

  ٠ عملية تربوية حتتاج إىل توجيه ومتابعة ملعرفة قضاياها ومشكالا القرآنعملية حتفيظ 

 : األسس املتعلقة بطبيعة املتعلم  )٢

 : إخالص املتعلم : األساس األول 

بـدوا اهللا   ومـا أمـروا إال ليع     (  قول اهللا تعاىل     اإلخالص شرط لقبول كل العبادات ويؤكد ذلك      

 القصـد والطاعـة   واإلخالص اصطالحا هو إفراد احلـق سـبحانه ب        ) ٥: البينة) (خملصني له الدين حنفاء   

  . )٢٨، ص  هـ١٤١٨الفريح، (
 

 : نضج املتعلم : األساس الثاين 

جـان،   (.اج الريـاح  درأذاهـب    تعلم سابق للنضج املناسب له هو تعلم فاقد وجمهود ضائع            أي

 .)١٢٧، ص١٤١٧
 

 : قدرة املتعلم : األساس الثالث 

عمال أ، فهي كل ما يستطيع املتعلم القيام به من إعمال العقل و            لنجاح املتعلم  أساسالقدرة مطلب   

  .)٣٣٤ص ،هـ١٤١٧ ،حراج(حركية 

 : دافع املتعلم : األساس الرابع 

 فوجود دافع   .جيابيةإعملية التعلم بصورة فعالة و    البد من وجود دافع لدى املتعلم حىت حنصل على          

  .)٦٨، صهـ١٤١٧، راجح (.سلوكه حنو السيطرة عليه املعني ويوجه املوضوع حنو تعلم يدفعه املتعلم عند
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 : تقوى املتعلم : األساس اخلامس 

 تخذن يأتقوى اهللا عز وجل من األمور املطلوبة من العبد يف كل تصرفاته وأحواله ،فالتقوى هي 

ن يتقى اهللا قال أ فالبد للمتعلم .)٤٧٤ هـ، ص١٤١٥ بن عثيمني، ا(اإلنسان ما يقيه من عذاب اهللا 

#$?̈(θà#) ®تعاىل  uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk= yè ãƒuρ ª!$# 〈 )٢٨٢: رة البقرةسو(. 

 

 : جد ومثابرة املتعلم : األساس السادس 

 حيتـاج إىل    ون عنده جد ومثابرة ألنه    ن يك أ الكرمي   القرآنالبد للمتعلم وخاصة الذي يقوم حبفظ       

 .)٦٩، صهـ١٤١٧، راجح(عزم وجهد وحتمل 

 :األسس املتعلقة بآداب التالوة واحلفظ  )٣

 :  الكرمي وحفظه القرآنأسس متعلقة باآلداب الظاهرة لتالوة  -١

 : حالة القارئ : األساس األول

 . منظـف فـاه بالسـواك      يكونن  أن يكون متوضئا مستقبل القبلة وينبغي       أ القرآنينبغي لقارئ   

  .)٥٧النووي، ص(
 

 : االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم يف بداية التالوة : األساس الثاين 

# ®ن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم لقوله تعاىل أ القرآنالبد لقارئ  sŒÎ* sù |N ù& ts% tβ# u™ öà)ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù 

«!$$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9   .)٩٨: سورة النحل( 〉 ∪∇®∩ #$
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 : تقسيم اآليات إىل أحزاب : األساس الثالث 

 على حفظه وهذا كان منهج الصحابة       القرآنتقسيم اآليات إىل أحزاب يساعد املتعلم الذي حيفظ         

  .رضوان اهللا عليهم

 : القراءة من مصحف واضح اخلط : األساس الرابع 

حة حىت يسهل عليه القراءة  حروفه واضاًدم مصحفن يستخأ والذي يقوم حبفظه   القرآنرئ  االبد لق 

 .واحلفظ

 : ترتيل اآليات : األساس اخلامس 

≅È ®  لقوله تعاىلآياته ن يرتلأ وحفظه القرآنينبغي على املتعلم الذي يقوم بقراءة  Ïo?u‘ uρ tβ# u™ öà)ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ös? 〈 

 .)٤: سورة املزمل( 

 : حتسني التالوة : األساس السادس 

 لشيء، ما   ذن اهللا أما   (- صلى اهللا عليه وسلم    –صوت قال    وقراءته حتسني ال   القرآنحفظ  من آداب   

  . )٣٢٠أخرجه مسلم ، ص ) (  به وجيهرالقرآن، يتغىن بذن لنيب حسن الصوتأ

 : الكرمي وحفظه القرآن لتالوة أسس متعلقة باآلداب الباطنة )٤

 الغـزايل، (لكرمي ذكرها اإلمـام      ا القرآن لتالوة   اطنةداب الب اآلهناك عدة أسـس متعلقة ب    

 -:كالتايل) ٢٨٨: ٢٨٠ص

 : تعظيم املتكلم : األساس األول 

 .جل ولذلك جيب عليه تعظيم املتكلم كالم اهللا عز وأنه يقرإ فالقرآننه عند قراءة أن  يعرف املتعلم أالبد 



 ٣٨

 : التدبر : األساس الثاين

ن حيفظها  أ الكرمي ألنه إذا فهمها يستطيع       نالقرآ خبشوع وجتري يف معاين      أن يقر أجيب على القارئ    

  .بسهولة

 : التخصيص : األساس الثالث 

 فهـذا   يواملنـه  نه املأمور أى قدر    أو ن جيعل نفسه املقصود بكل خطاب فأي أمر       أالبد للمتعلم   

  .يساعد على احلفظ وعدم النسيان

 : التأثر : األساس الرابع 

 قال ابن ٠ن قراءته عابرة و ويعمل مبا فيه والتكهن يتأثر بأ ينبغي للمتعلم عند قراءته لكتاب اهللا

قرأ عليك أيا رسول اهللا :  اقرأ على ، قلت –صلى اهللا عليه وسلم –قال يل النيب " مسعود رضي اهللا عنه 

#y ®ت سورة النساء حىت أتيت على هذه اآلية أنعم ، فقر: نزل ؟ قال أوعليك  ø‹ s3 sù # sŒÎ) $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 

7‰‹ Îγt±Î0 $ uΖ ÷∞ Å_uρ y7Î/ 4’ n? tã Ï™ Iωàσ̄≈ yδ # Y‰‹ Íκy− ∩⊆⊇∪ 〈 )فإذا عيناه ، فالتفت إليهاآلن، قال حسبك )٤١: ة النساءسور ،

  .)١٠٤ ص،هـ١٤٠٣ اخلطيب البغدادي،" (تذرفان

  : التربي: األساس اخلامس 

  ..ه بعني الرضا والتزكيةات إىل نفسن يتربى القارئ والذي يقوم باحلفظ من حوله وقوته وااللتفأ

 : الترقي : األساس السادس 

ال ينظر إىل نفسـه وال إىل        آيات اهللا صفات اهللا عز وجل فبذلك يترقى ف         أن يرى القارئ وهو يقر    أ

 .قراءته
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 : األسس املتعلقة بطبيعة عملية احلفظ  )٥

 : زمان احلفظ : األساس األول 

 للفهم واحلفظ ومما يساعد على هذا       يساسأ كشرط   البد من تركيز ذهن املتعلم على ما يراد تعلمه        

   ).١٠٢ اخلوىل ، ص (التركيز اختيار الوقت املناسب للمذاكرة 

 : مكان احلفظ : األساس الثاين 

، ي السفل ، وكل موضع بعيد مما يلـه        أجود أماكن احلفظ الغرف دون    " يقول اخلطيب البغدادي    

ن يتحفظ الرجل حبضرة النبات     أ عليه فيمنعه ، وليس باحملمود       وخال القلب فيه مما يفرغه فيشغله ، أو يغلب        

واخلضرة وعلى شطوط األار ، وال على قوارع الطرق ، فليس يعدم يف هذه املواضع غالبا ما مينـع مـن       

 اًن يكون املكان مناسـب    أ فالبد   . ) ١٠٤ ص   هـ١٤٠٣اخلطيب البغدادي، " ( خلو القلب وصفاء السر     

  .للحفظ

 : إجادة احلفظ : ث األساس الثال

حماولة هـي   ) ٢٠(ن  أن يتعدى التعلم احلد األدىن الالزم لالستدعاء لنفرض         أيقصد بتجويد التعلم    

احلد األدىن املطلوب لتذكر مادة ما ، حبيث ميكن استدعاؤها استدعاء صحيحا مرة واحدة على األقـل ،                  

 صـادق ،     و أبو حطـب   % (٥٠ نسبته   فإذا قام املفحوص بعشر حماوالت إضافية نقول إن جتويد التعلم         

 . ) ٢٤٠ هـ ، ص ١٤٠٠

 : فهم مادة احلفظ : األساس الرابع 

إن املفاهيم واضـحة    " مود   ترى رجاء حم   . وفهمها يساعد على عملية احلفظ     وضوح مادة التعلم  

، املفهومـة تفاصيل املنعزلة أو غري     ، وخباصة تلك اليت ترتبط باملبادئ العامة ، أسهل يف حفظها من ال            املعىن
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واليت حياول الطالب استظهارها ، ولقد أكدت هذه احلقيقة كثري من الدراسات اليت أجريت على التعلم يف                 

ـ " (نه من السهل تذكر املادة الدراسية إذا كان معناها مفهوما واضـحا             أاملدرسة ، إذ تبني      و عـالم ،    أب

  ).٣٥٨ – ٣٥٧ هـ ، ص ١٤١٤

 : ظ مراجعة مادة احلف: األساس اخلامس 

 –صلى اهللا عليه وسلم   – رسول اهللا     يسهل نسيانه ولذلك فهو حيتاج إىل مراجعة دائمة  قال          القرآن

 ).٣١٩أخرجه مسلم، ص" ( عقلهاشد تفلتا من اإلبل يفأ ، فوالذى نفسي بيده هلو القرآنتعاهدوا " 

 : استخدام مادة احلفظ : األساس السادس 

 يذكرها ابـن    القرآنن من هجران    إدمه يف حياته اليومية ف    ن يستخ أ الكرمي   القرآنينبغي على حافظ    

ه وفهمه من هجرانه ، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانـه ،          رإن ترك تدب  " كثري  

" والعدول عنه إىل غريه من شعر أو قول أو غناء أو هلو أو كالم أو طريقة مأخوذة من غريه من هجرانـه                       

   ).٣٢٩ ص،هـ١٤١٣الدمشقي (

قـدم نظريـات    أنظرية اهلجر واإلمهال من     ) ٢٦٤بلقيس و مرعى ص   (ويؤكد علماء النفس ومنهم     

  ."التعلم يف الذاكرة تضعف مع األيام إذا مل يستعمل هذا التعلم أو يوظف آثار تفسري النسيان وتقول إن 

 :برامج احلاسوب: ثانياً

  مربرات استخدام احلاسوب يف التعليم-

ن ينعكس  هذا التغري على املدارس       أالبد  .  على القطاعات املختلفة يف اتمع       وباحلاسمع هيمنة   

 من طرق واستراتيجيات التدريس املختلفـة       ن حنسن أوقطاع التعليم وحىت نعيش يف جمتمع معلومايت جيب         

 .املستخدمة لنواكب هذا العصر
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ن أ،وللتأكيـد علـى     "وبأمية احلاس "لح   انتشر مصط  وبألمهية اإلملام واملعرفة بتقنية احلاس    ونظراً  

 مبميزات عديدة جتعل لـه      وبويتميز احلاس . التعامل مع هذا اجلهاز أصبح ضرورة كمعرفة القراءة والكتابة        

 -:ومن أهم هذه املميزات عند استخدامه يف التدريس ،أنا عظيما يف العملية التعليميةش

 : قدرته على التفاعل -أ 

جتعل املوقف التعليمي سلبيا من جانب املتعلم،بعكس ما حيدث عند تفاعل            فغالبية الوسائل التعليمية    

  فنشاهد التفاعل وهذا التفاعل جيعل الطالب املشارك مشاركا فعاال يف عملية الـتعلم،             وباملتعلم مع احلاس  

 يوجه   يقدم أجزاء من احملتوى للطالب ليقرأها أو يشاهدها أو يسمع املثريات املرئية والصوتية، مث              وبفاحلاس

جابتـة أو   إ جمموعة من األسئلة إىل املتعلم ليجيب عنها فيقدم له تغذية راجعة فوريـة لتعزيـز                 وباحلاس

ـ        وبن هذا االتصال الثنائي من احلاس     ألتصحيحها، والشك    تعلم إىل   إىل املتعلم عن طريق الشاشة ومن امل

 يم وحتمله مسؤولية تعلمه  مما يؤدلمتعلجيابية لإ بنتائج يق  لوحة املفاتيح أو الفأرة، يؤد       عن طري  وباحلاس

 ملؤسسة العامة للتعلـيم الفـين والتـدريب املهـين         اىل ذلك    إ بدوره إىل  حتسني نوعية التعليم كما تشري       

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٥(
 

 :تغري دور املعلم -ب 

 واملرشـد واحملفـز يف البيئـة        ههو مصدر املعلومات إىل دور املوج     ن يكون   أفتغري دور املعلم من     

ـ                  التع  هليمية اليت تتركز حول الطالب الذي هو أساس عملية التعلم فال يكون املتعلم سلبيا بل يتحـتم علي

املشاركة باستمرار لإلجابة عن األسئلة املوجهة إلية وحل املسائل املطروحة،وسيكون من الصـعب علـى               

 ،وية وحنونة مع طالبـه    بناء عالقة ق  مامه، واملعلم بدوره يتفرغ ل    أن يتعدى تفكريه الدرس الذي      أالطالب  

 وأشار املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج        ؛وحيفزهم ويناقشهم ويطرح عليهم أسئلة تثري تفكريهم      



 ٤٢

كرب أن الوقت الذي يقضيه املعلم مع طالبه له         أن الطالب يرون    أن هناك دراسات أظهرت     أإىل  ) م١٩٨٥(

 ).م١٩٨٥( املركز العريب للبحوث التربوية،األثر يف تنمية قدرام اإلبداعية وذلك ما أكده 

فهـذا   ،  مكان املعلم  وبوهناك عدة خماوف تطرح نفسها عند كثري من الناس حول إحالل احلاس           

 لم مثل اللمسـة احلنونـة،      يقف عاجزاً أمام الكثري من قدرات املع       وبفاحلاس ليس له أساس من الصحة ،     

ت اإلنسانية وعلى ذلك فسيبقى املعلم أهم عنصر بعـد          ، والتوجيه، والتخيل وغريها من الصفا     والتعاطف

 .)٦٧-٦٤ص ص ،١٩٩٥ سيد،( الطالب يف العملية التعليمية
 

 :التغذية الراجعة الفورية -ج 

ن ينتهي الطالب من اإلجابة،وهلا أمهية عظيمة       أتعرف على أا الرسالة اليت تظهر على الشاشة بعد          

وحيث إن عدم    ،) ٤٧،ص١٩٩٨اخلطيب،(حة وتعزز الطالب  يف عملية التعلم فهي تؤكد املعلومات الصحي      

ا تترك بصمات وصـور وختـيالت مـن الصـعب           إف تصحيح االنطباعات اخلاطئة يف حينها  وتركها،      

ومن هنا تكتسب التغذية الراجعة  الفورية أمهيتها يف تعديل  املعلومات املباشرة  حىت ختزن يف العقل                  .إزالتها

ايل فهي تعيد بصورة مباشرة تأكيد املعلومات الصحيحة وترسيخها يف ذهن           بصورة سليمة وصحيحة وبالت   

 .)١٩٨٧املركز الوطين للحاسب االىل،( وذاكرة املتعلم
 

 :دعم الثقة بالنفس  -د 

 اخلـوف   إزالـة عمل على   ي عند التعامل معه مشاعر اخلوف والرهبة عند الطالب و         وبرر احلاس حي

 جمال للحرج أو نظرة العتاب أو النقد السليب من اآلخـرين إزاء             فال ، املثبط إزاء اخلطأ أو حكم اآلخرين     

 وثقة مطلقة عند التعامـل يف املواقـف         ي يتمتع بدعم نفسي قو    وبفالطالب الذي يدرس احلاس    ،ه  ئأخطا
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ن اعتمـاد   أكما   )م أ ١٩٨٨محدان،( على اختاذ القرارات السليمة وحتمل املسؤولية        اًاألخرى فيكون قادر  

ثر يف زيادة ثقته بنفسه وتنمية الدافعيـة لـدى     أ يف عملية التعلم وتقوميه الذايت ألدائه له         الطالب على نفسه  

 .الطالب
 

 :تفريد التعلم -ه 

حيث يتمتع بعـض     ب ،  عندما يتعامل املعلم مع عدد من الطال       ا مهم تعترب الفروق الفردية عامال   

خر لـيس لديـه     والبعض اآل  تعلم،الطالب مبوهبة وقدرات عالية ويسريون بسرعات خمتلفة خالل عملية ال         

فـالطالب يف الفصـل الواحـد يشـكلون         ). ١٦-١٥،ص١٩٨٧إبراهيم،( نفس االستعدادات واملوهبة  

 يسمح لكل متعلم بالسري وفق معدل       وبجمموعات غري متجانسة من حيث القدرات واإلمكانيات،فاحلاس      

بتة يستطيع الطالب االعتماد عليها     التحرك الذي يناسب قدراته حىت تتكون لديه مهارات أساسية قوية وثا          

 ).١٢٧-١٢٦،ص١٩٩٣رجب،( جهة مواقف أخرىايف مو
 

 :الدافعية -و 

  أفضل بكثري من تعاملـه       وب من شوق ورغبة املتعلم،فتعامل الطالب مع احلاس       ةحلديثاتزيد التقنية   

 املتعلم وإثارته ودفعـه  فالربامج الغنية باملثريات السمعية والبصرية هلا دور كبريىف جذب انتباه ، مع السبورة 

نه فعال يف إزالة الشعور بامللل ألولئك الذين ال توجد لديهم رغبة يف االنضباط وااللتزام يف                أإىل التعلم كما    

ـ         اً شعور اسوبوجد احل أوقد  الواحد  الفصل    إىل  وب لدى الطالب باحلماس واملتعة عند التـدريس باحلاس

  )٩،ص١٩٩٦الفريـح،(الب ونقص معدل التسرب احلضور املبكر وحتسن يف احلضور اليومي للط



 ٤٤

 : القيام بتجارب يتعذر إجراؤها يف املخترب -ز 

 أو استحالتها مما    ،ها إما لصعوبتها أو ارتفاع أسعار     ؛العديد من التجارب يتعذر إجراؤها يف املخترب      

 يكسب الطالب    فمحاكاة هذه التجارب قد ال     . وعن طريق برامج احملاكاة ميكن حتسني التعلم       .يعيق التعلم 

مهارات حركية كما يف املخترب ولكنها تكسب الطالب خربات يتعذر اكتساا إذا مل تتيسر له التجارب يف                 

 .املخترب 

كما تقوم بعض هذه الربامج بتوضيح مفاهيم جمردة يصعب على الطالب فهمها فتعطى الفرصة ملعرفة 

، مما  د املختلفة عند تفاعلها مع بعضها      جلزيئات املوا  أشياء دقيقة ال ميكن مشاهدا يف احلقيقة مثل ما حيدث         

 .)٧٣ص ،١٩٨٥ مشس الدين،(يزيد فهم واستيعاب الطالب هلذه التفاعالت 

 : جتهيز الطالب وإعداده للتعامل مع جهاز العصر  -ح 

العامل يوجد فيه تغري واضح عندما يتحول من عصر الصناعة إىل عصر املعلومات فكـل املصـاحل                 

 للقيام مبهامها وذلك لتميزه خبصائص فريدة ، وقدرته على تـوفري            وباصة تعتمد على احلاس   احلكومية واخل 

 .ات هائلة من املعلوماتالوقت وختزين كمي

ن يكسر حاجز اخلوف والرهبة الذي يشعر بـه         أ من شانه    ، يف سن مبكرة   ،وبوالتدريس باحلاس 

 إىل  يحدث الوسائل التقنية ممـا يـؤد      أ لديه الثقة بقدرته على التعامل مع        ي، مث ينم  وبالطالب حنو احلاس  

، وبالتايل تضيق الفجوة املعلوماتية بني هذا اتمع واتمعات املتقدمة صـناعيا            وبالقضاء على أمية احلاس   

  .)٤١ص ،١٩٩٢ احلذيفى،(



 ٤٥

 : رفع التفكري إىل املستويات العليا  -ط 

 منوا شامال ومن هذا النمو الشامل تنمية القدرة على التفكري مبستوياته            التربية تعمل على منو الطالب    

 ولكن التعليم التقليـدي     ٠العليا وهى القدرة على التحليل واختاذ القرار والنقد وحل املسائل واملشكالت            

 وهذا  ٠يعتمد على املعلم فهو مصدر املعلومات يساعد على عمليات التذكر واسترجاع معلومات مفككة              

لتفكري يساعد على تفريد التعليم حيث إن األسئلة موجهة إىل كل متعلم وهذا عكس التعلـيم التقليـدي              ا

 وعدم اعتمادهـا علـى      اًحد املتعلمني لإلجابة عن السؤال ، كما إن عدد األسئلة يكون كبري           أالذي حيدد   

لى عمليـات تفكرييـة     ، مما جيربه ع    التذكر فقط تشكل حتديات للمتعلم     املهارات االسترجاعية ومهارات  

التطبيق أو  متقدمة مثل التحليل أو اختاذ قرار التطبيق مما جيربه على عمليات تفكريية متقدمة  مثل التحليل و                

ن املشكالت الـيت يواجههـا      أ ويتضح   .  إىل تنمية مهارات مستويات التفكري العليا      ياختاذ القرار مما يؤد   

 فالعديد من طرق التدريس املتبعـة       ؛ى مهارات التفكري العليا   طالب الثانوية العامة نتيجة عدم تعويدهم عل      

تشجع عملية احلفظ واسترجاع احلقائق املفككة أكثر من اعتمادها على مهارات التحليل والتركيب والنقد              

ثر كبري يف تعليم الطالب مهارات التعليم املختلفة وىف اخلمسينات مت إضافة أهداف جديدة              أ له   وبفاحلاس

مـن خـالل مشـاركته يف عمليـة التعلـيم           الطالـب   نميـة الـتفكري العلمـي لـدى         تؤكد على ت  

 ) ٥٠٤،ص١٩٩٦سالمة،(

 : التعلم لإلتقان  -ي 

ـ             ،املنـاعي (م يعرف التعلم لإلتقان بأنه حتصيل التالميذ ألنواع التعلم املطلوبة كما حـددها املعل

  .)٤٣٣ص ،١٩٩٥

 : املعلمني وهى يوقد قسم بلوم الفصل إىل ثالثة أقسام متساوية حسب رأ



 ٤٦

 . يتعلم الطالب ما قد خطط لتعلمه ويسمى ذلك الوصول إىل مستوى اإلتقانأنالثلث األول  )١

 .ن جمموعة األهداف احملددة للتعلمماً الثلث الثاين يتعلم الطالب جزء )٢

  .الثلث األخري يتعلم فيه الطالب القليل أو قد يفشل يف التعلم )٣

 الفصل إىل مستوى اإلتقان وذلك من خـالل اسـتخدام   اثن يصل ثلأنه من املمكن أويذكر بلوم   

ن يصل  أن يتعلم على حسب سرعته الذاتية فالطالب البطيء ممكن          أالتعليم املربمج حيث يتيح لكل طالب       

 إىل الوصول إىل مستوى     ي، والتغذية الراجعة الفورية تؤد    ضاىفإتقان ولكنه حيتاج إىل وقت      إىل مستوى اإل  

 .)٢٢٦ص ،١٩٩٦ الفريح،(اإلتقان  

ن يتقن اإلجابة الصحيحة طبقا للمعايري املطلوبة يف الربنــامج ينتقل إىل الوحـدة             أفاملتعلم بعد   

 .تالية من الربنامجال
 

 : احلاسوبية التعليمية ومدى فاعليتهاالربجمية -

 هو نص يأخذ صيغة السؤال واجلواب معا وتسـمى هـذه            وبالربنامج التعليمي مبساعدة احلاس   

 السؤال وجييب عليه ومن ذلك يتأكد من إجابته على الفـور     أويتم عرضها على املتعلم فيقر    " طارإ"الصيغة  

  .)٤١٨، ص ١٩٨٤طب، بوحأصادق و(

 : ى برنامج علمي أاملكونات الرئيسية اليت البد من وجودها يف 

 : اإلطارات  -١

  : يث مكونات أساسية وهوهى الوحدة الرئيسة السلوكية يف الربنامج التعليمي وكل إطار يتكون من ثال



 ٤٧

 :املثريات  -أ 

  ٠  املواقف التعليمية اليت مير ا املتعلم وتتطلب تفاعله معها باإلجابة عليهاعينوت

 :االستجابات  -ب 

  . وتعىن ما حيدثه املتعلم نتيجة للموقف التعليمي وتكون إما كتابية أو اختيار من متعدد

 :التعزيز الفوري  -ج 

  .  )٦٨ ، ص ١٩٨٦منصور ، ( تجابة للمتعلم ويتم من خالله تقومي االس

 : التغذية الراجعة  -٢

و عدم صحة االستجابات    وهى عبارة عن رسالة تقدم للمتعلم إلعطائه معلومات عن مدى صحة أ           

  . )٤٧، ص١٩٩٨، اخلطيب(ة مدى إتقانه لدرس معني ، ولذلك يستطيع املتعلم معرفاليت قدمها

ل يف تعزيز التعلم وترسيخ االستجابة الصحيحة فهي حتفز املـتعلم           فالتغذية الراجعة هلا دورها الفعا    

 : ن ومها ام والرضا عن النفس فهي هلا وظيفتعلى التعلم وتبعث فيه الثقة والرغبة يف التعلي

  .يقع فيه مرة أخرى تنبيه املتعلم عند اخلطأ حىت ال -أ 

  .ع املتعلم لألفضل ولتحسني األداءتدف -ب 

ن يشـعر  أ للتكرار ولذلك البد للمتعلم مـن     ر بالسرور تكون أكثر قابلية    فاألفعال اليت يليها شعو   

، وبوجود التغذية الراجعة سيكون تكرار اخلطـأ       اته وهذا سيكون الباعث له للتقدم     بالثقة يف نفسه وىف قدر    

  .)١٤٦، ص ١٩٩٥اللقاىن، (كرب أه قل وثقة املتعلم بنفسأ



 ٤٨

 :مي الربامج التعليميةوأسس تق -

ـ  أ يف التعليم إال     وبن الدراسات التربوية كثرية يف جمال استخدام احلاس       أن  على الرغم م  ( مي ون تق

وإذا نظرنا إىل العامل     ، الربامج التعليمية ما زال قاصراً ملواكبة التقدم اهلائل يف التقنية وخاصة يف هذه الربامج             

 )مي الربامج التعليمية  ويك عن تق  أخذ الطريق األمثل يف عملية التعليم ناه      ي مل   وبن استخدام احلاس  إالعريب ف 

 ).١٤٤هـ،ص ١٤١٦احلازمى،(

مي الربامج التربوية وكذلك    وجمموعة من املعايري لتق   ) ٢١٤:٢١٠ص ،م١٩٩٥ ،اجلابري( وقد ذكر   

ـ     ونه ميكن بناء قائمة مقاييس مثالية كأساس لتق        أ :)م١٩٩٦ األنصاري، (أوضح ا مي الربامج التعليمية تبعاً مل

وهـذه   ن القائمة قابلة للتعديل مبا يتناسب مع االحتياجات التربوية،        أإال   ،اجع األمريكية اقترحته بعض املر  

وتتلخص فيمـا    مي ثالثة مقاييس إذا حتققت حمتوياا كان الربنامج التعليمي ناجحاً،         والقائمة تشمل على تق   

 -:يلي

 :من حيث اخلصائص واحملتوى: أوال

  .ة عالية من الدقة والصحةن يتمتع احملتوى العلمي للربنامج بدرجأ -٤

  .ال خيلو حمتواه من القيم االجتماعية والتربوية اليت تناسب جمتمع الطالبأجيب  -٥

 .ن تكون له قيمة تربوية عاليةأ -٦

 .ن تكون له صلة وثيقة باملنهج التعليمي بشكل عامأ -٧
 

 :ثانيا من حيث البنية التعليمية

 .ن يكون الغرض من الربنامج حمددا بشكل دقيقأ -١

 .ن حيقق الربنامج الغرض الذي وضع من أجلةأ -٢



 ٤٩

 .ن يقدم احملتوى بشكل واضح ومتسلسل منطقياًأ -٣

 .ن تعرض املادة مبستويات خمتلفة الصعوبةأجيب  -٤

 .ن تستخدم األلوان والصوت والصورة ألسباب تعليميةأ -٥

 .ن جيلب انتباه املتعلم لزيادة تشويقه، وإثارته حنو املادة املراد تعلمهاأ -٦

 .الطالب بالتغذية الراجعة لإلجابة عن كل سؤال يطرحن يزود أ -٧

 .ن يوفر للطالب حرية التحكم يف سرعة العرض وتسلسلهأ -٨

 .مثل الفهم والتطبيق والتحليلأعلى تعزيز القدرة على االحتفاظ باملعلومات ونقله إىل مستوى  -٩

 .استخالص التحصيل مبعىن تقسيمه ومعرفة ماتعلمه الطالب وما مت حتصيله -١٠

 .توافق حمتواه مع خربات الطالب السابقةن يأ -١١

 

 :ةمن حيث البنية الفني:ثالثاً

 .ن يبىن الربنامج بشكل سهل ميكن الطالب من تشغيله والتعامل معه مثل بقية الربامج األخرىأجيب  -١

 .جيب خلو الربنامج من األخطاء اللغوية العلمية -٢

 ).٢١٤-٢١٠ص ،١٩٩٥ اجلابري،(ية من  األخطاء البنيوية الربجم- خالياً-ن يكون الربنامجأ -٣

مي الربامج التعليمية يعترب من أهم املواضيع اليت تعىن بشأن استخدام احلاسب            وفخالصة القول إن تق   

سـواء   مي الربامج، و يف التعليم، هلذا رأت املؤسسات املتخصصة واجلامعات ضرورة تطوير النماذج بتق           يلاآل

مي الربامج اليت تم بالشـئون      وديها الكثري من املتخصصني يف تق     عن طريق الكتب أو قواعد البيانات واليت ل       

 .)١٤٥ص م،١٩٩٩ احلازمى،( التعليمية



 ٥٠

 :معايري اختيار الربامج اجلاهزة -

 يف املدارس انتشرت العديد من الربامج اجلاهزة ذات املستوى املتدين           وبفمع انتشار أجهزة احلاس   

تربوي وذلك بوضع معايري الختيار هذه الربامج مبا يتمشى مـع           مما أدى إىل االهتمام باجلانب التعليمي وال      

 .حتقيق أهداف العملية التعليمية الفنية والتربوية

وقبل البحث عن املقاييس واملعايري املتبعة الختيار هذه الربامج جيب التعرف على اجلوانب اليت أدت               

 .إىل ضعف وتدىن مستوى هذه الربامج

نه يف اآلونة األخرية بدأ ينتشر      أ إالليمية اجلاهزة اليزال يف مراحله األوىل       ومع إن إنتاج الربامج التع    (

ويتحسن، ونشأت شركات كبرية تم بتطوير وتصنيع وتوزيع الربامج التعليمية اليت انتشرت بشكل كبري،              

ـ            أمع إن بعض هذه الربامج تعترب برامج تعليمية إال           ة ن البعض  األخر رديء أو غري مناسـب مـن الناحي

 ).٤٦ص  هـ،١٤١١ املغرية،) (التعليمية

ن إنتاج الربجميات يكون    أإن هناك الكثريون ممن يرون      ( )١٤٧هـ، ص ١٤١٢(وأوضح سرحان   

مكلفاً لو أنتج حملياً، ولذلك فهم يقترحون استرياد هذه الربامج، واستخدامها كما هي  أو بعـد إدخـال                   

ن الربجميات اليت أعدت لالستخدام يف مقـررات        أ  مر غري صحيح حيث يتبني    أتعديالت طفيفة عليها وهذا     

تناسب استخدامات الدول النامية حيث إن هناك دائما اخـتالف           العلوم األساسية يف الواليات املتحدة ال     

وقـد  . ن أسلوب التعليم جيعل هذه الربجميات غري مقبولـة        أيف املقررات، ولو بدرجة طفيفة باإلضافة إىل        

 يف تعليم العلوم األساسية يف الدول الناميـة، وكـذلك تطبيـق             وبام احلاس نه من السهل استخد   أأضاف  

نه من األمـور اخلطـرية      أ يف الدول النامية إال      سوبمقررات التكنولوجيا اليت متت يف الدول املتقدمة للحا       

 يتناسـب مـع   استخدام الربامج التعليمية اليت كتبت يف الدول املتقدمة دون تقوميها حيث إن منها مـا ال  



 ٥١

 )يتفق مع الطرق املتبعة يف عرض املوضوعات التعليمية        املستوى العلمي أو يتبع األسلوب التربوي ،وقد ال       

 ).١٤٨ هـ،١٤١٢ سرحان،(

ن هناك جانبني رئيسني يؤخذان على الربامج التعليمية املتوفرة حالياً يف املـدارس واألسـواق               إو(

 :وغريها من املؤسسات

 إنتاج تلك الربامج حيث إن تلك املصادر ليست أهال لتلـك املهمـة ذات      يتعلق مبصادر  - اجلانب األول 

 .اجلوانب الفنية والتربوية والتعليمية املتداخلة

 إن هذه الربامج املتوفرة حاليا يف األسواق ينقصها الكثري من اخلصائص والصفات التربوية              - اجلانب الثاين 

 .)٢٠٨-٢٠٧ص م،١٩٩٥ اجلابري،( )عليمية اجليدةبسبب عدم اعتمادها على معايري إنتاج الربامج الت

وقد أشار املغرية إن موضوع اختيار الربامج التعليمية  يعد من أهم املوضوعات اليت تواجه التربويني                

فمثال اجلمعية الوطنية ملدرسي     وقد نشأ عن ذلك كثري من االقتراحات واملقاييس املفيدة،         يف اآلونة األخرية،  

ن يهتموا كثرياً   أن عليهم   إيات املتحدة حتذر املربيني من سوء اختيار الربامج التعليمية ، و          الرياضيات يف الوال  

ن خيتاروا الربامج التعليمية اجليدة اليت تناسب أهداف املنهج بدال من إخضـاع أهـداف     أذا املوضوع، و  

 .املنهج أو بنيته التتابعية للربامج التعليمية املتوفرة

 ديلى هيو، ترمجة حسني الطـوجبى،     : ( أنواع من املشكالت   ةج املستوردة ثالث  ويثري استخدام الربام  

 :)١٥٠-١٤٨ م،١٩٩٦

 .عدم مناسبة الربجميات للمناهج الدراسية -١

 .جنليزيةمشكالت يف اللغة يف الدول اليت ال تتحدث اإل -٢

 -:ييل مشكالت ثقافية تتمثل يف النماذج املتأصلة يف الربجميات وهى ما -٣



 ٥٢

ن الربامج مالئمة لنوع اجلهاز املستخدم حيث إن بعض هـذه الـربامج             أهي التأكد من     - اخلطوة األوىل 

أيضا جيب التأكد من سعة  ، )ابل(والبعض األخر يعمل على أجهزة ) أم - ىب-اى(صمم ليعمل على أجهزة 

 .ذاكرة اجلهاز، وهل هي كافية لتنفيذ الربنامج، أو حتتاج إىل ملحقات أخرى كالطابعة

ولـذلك يفضـل     هي التأكد من خلو الربنامج من أخطاء الربجمة أو نقاط الضعف فيها،            - ثانية اخلطوة ال 

تنفيذ الربنامج واجتيازه عن طريق إدخال إجابات خاطئة وإجابات غري متوقعة مع تكرار ذلك حىت تتضح                

هـذه الـربامج    حيث إن بعض     توقعة أو اخلاطئة،  املقوة الربنامج وقدرته على التعامل مع االستجابات غري         

بعـد  . ماذا يعمل بعد إدخال إجابة غري متوقعة وبعضها يقف متامـا          ييدر رديئة جتعل الطالب يف حرية ال     ال

ذلك يستحسن إعادة تنفيذ الربنامج مرة أخرى، والتعامل مع هذه املرة بالتفاعل معه بطريقة إبداعية كمـا                 

 . يفعل الطالب النبيه الذي يود اختبار مهارة الربنامج

 اختبار فعالية الربنامج من الناحية التعليميـة        يوهى من اخلطوات املهمة وه     - واألخرية – طوة الثالثة اخل

 .والتربوية حيث جيب األخذ بوجهة نظر كل من املدرس والطالب

ن أفإنه ينبغي    ، خيتار املعلم الربنامج التعليمي    نأنه قبل    أ ،)٢٠٨ص هـ،١٤١٨ ،قاهلد ل ( ويؤكد

اضيع واملفاهيم اليت جيد طالبه صعوبة يف فهمها واستيعاا، أو اهلدف الـذي يطمـح يف                يقوم بتحديد املو  

 .مث بعد ذلك حيدد الربنامج التعليمي الذي يساعده يف حتقيق ما يريد حتقيقه،

 :وميكن التعرف على جناح فاعلية الربنامج من وجهة نظر املدرس من خالل حتقيق النقاط التالية

امج التعليمية مبعىن تقدميه ألفكار خمتلفة بدال من فكرة واحدة، وإمكانية تعديلـه             مرونة استعمال الرب   -١

 .ليناسب مستويات خمتلفة الصعوبة

 .إمكانية تنفيذه بسهولة بواسطة الطالب دون االعتماد على املدرس -٢



 ٥٣

 .توافق طريقة تقدميه للموضوع على طرق التدريس اجليد -٣

 .وضوح طريقة عرض الربنامج بطريقة شاملة -٤

 .نسب من الطرق األخرىأمعاجلة الربنامج للموضوع بطريقة  -٥

 .وضوح صحة واختصار طريقة املعاجلة  من الناحية العلمية -٦

 .مناسبة طريقة عرض املعلومات للطالب الدارسني -٧

 .معاملة الطالب ذوى الفروق الفردية بطريقة خمتلفة ومناسبة -٨

 .لطالب الدارسنيتوافق عناصر املنافسة والتعاون والقيم الضمنية مع ا -٩

ما من ناحية وجهة نظر الطالب يف اختيار فاعلية الربنامج التعليمي فتكون من خالل حتقيق               أ

 :النقاط التالية

 .وضوح تعليمات تنفيذ الربنامج -٢

 .إمكانية إعادة التعليمات عند احلاجة -٣

 .االستجابة بقدرة الربنامج على حتديد وبوضوح مىت وكيف خيل الطالب -٤

 .يؤثر يف الربنامج ملفاتيح بطريقة خاطئة الإن استخدام ا -٥

 .تكون املعلومات املعروضة على الشاشة واضحة ومرتبة -٦

 .تكون الرسومات فعالة ومصنفة -٧

 .هناك حتكم للطالب يف معدل العرض ودرجة صعوبته -٨

 .هناك تفاعل وحوار مستمر بني الطالب والربنامج -٩

  .) ١٥٠-١٤٩هـ ، ١٤١٨املغرية ،  ( فعاليته من الناحية العلمية عند استخدام املؤثرات -١٠



 ٥٤

 املرحلة االبتدائية: ثالثاً

 : املرحلة االبتدائية وأمهيتها -

التعليم االبتدائي هو السلمة األوىل من السلم التعليمي ولذلك يعترب أساس التعليم وجيب االهتمـام            

، فقد أطلقت عليه منظمة      اتمعات حليوي والبناء يف بناء   به ونظرا ملكانة وأمهية التعليم االبتدائي ، ودوره ا        

التعليم الذي يـزود    " وعرفته بأنه   ) ٤١، ص  م ١٩٨٩،  عبيد(عليم االساسى كما ذكر ذلك      اليونسكو الت 

، أو زيادة دخل األسـرة يف  رف البسيطةاملواطن باملعارف واخلربات ، واملهارات األساسية ملزاولة بعض احل  

  ."ج نطاق نظام التعليم االبتدائياراتمعات الريفية ، واحلضرية ، وحىت خ

ـ ١٤٠٣زيدان،  (ية كما يذكر    واملرحلة االبتدائ  : تقسم إىل ثالث حلقـات، هـي      ) "٤٢ص،   ه

احللقة األوىل ، وتشمل السنة األوىل والثانية ، واحللقة الثانية وتشمل السنة الثالثة والرابعة ، واحللقة الثالثة ،                  

  .وتشمل السنة اخلامسة والسادسة

 : داف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية أه -

-١٢هـ ص ١٣٩٠وزارة املعارف ( حددت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية كما ذكر          

 : أهداف هذه املرحلة  على  النحو  التايل ) ١٣

 ،   ، وعقله ، ولغته    سالمية يف خلقه  إتعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ، ورعايته بتربية            -١

  .وانتمائه إىل األمة اإلسالمية

  .تدريبه على إقامة الصالة ، وأخذه بآداب السلوك والفضائل  -٢

  .هارة العددية ، واملهارة احلركيةتنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية ، وامل -٣

 تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات  -٤



 ٥٥

تخدام النعم ، وينفع نفسه     تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه ، وىف بيئته االجتماعية واجلغرافية ، ليحسن اس              -٥

  .وبيئته

  .تربية ذوقه البديعي ، وتعهد نشاطه االبتكارى ، وتنمية تقديره للعمل اليدوي  -٦

صائص املرحلة اليت   تنمية وعيه ، ليدرك ما عليه من الواجبات ، وما له من حقوق يف حدود سنه ، وخ                  -٧

 ا ، وغرس حب وطنه ، واإلخالص لوالة األمر مير.  

  .توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل ، وتدريبه على االستفادة من وقت فراغه  -٨

 .إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياتيه  -٩

 : ة  وتعلمه يف املرحلة االبتدائيالقرآنحفظ  -

تعد املرحلة االبتدائية القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل الدراسية التاليـة              

 الكرمي تالوة وحفظا لتعهد العقيدة اإلسالمية الصـحيحة يف          القرآنمن حيام ويتم يف هذه املرحلة تعليم        

ة لتعريفه بنعم اهللا العظيمة يف نفسه وىف بيئتـه          نفس التلميذ ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ، وهذا باإلضاف        

 الكـرمي يف    القـرآن  الكرمي ، كما يهدف مقرر       القرآناالجتماعية ليحسن استخدام النعم وفقا لتوجيهات       

 ومنذ التحـاق    .املرحلة االبتدائية تدريب التالميذ على أداء الصالة والتخلق باألخالق اإلسالمية الفاضلة              

 الكرمي وفق خطة تعليمية متصلة وبواسطة معلمـني         القرآنل االبتدائي يبدأ تعلم قراءة      التلميذ بالصف األو  

  . الكرمي ترتيال وجتويدا القرآنمتخصصني لديهم الدراية واإلملام بقراءة 

   الكرمي بالطريقة  اليت تؤدي        القرآنوحرصا من وزارة املعارف على تنفيذ التوزيع التفصيلي ملقرر          

 القـرآن  الكرمي فان هنا لك توجيهات يتوجب علي معلم          القرآن تالوة   ىالميذ وإقباهلم عل   استفادة الت  إىل

 : الكرمي يف مرا حل التعليم العام االلتزام  ا وهي كما  يلي 



 ٥٦

 الكرمي وجبزيل الثواب  ملـن  يتعاهـد بـالتالوة             القرآنر املعلم طالبه  بعظمة      ن يذكّ أمن املناسب   : أوال  

لفرصـة  ا يذكرهم باآلداب اليت ينبغي مراعاا حني التالوة وذلك كلمـا سـنحت              نأواحلفظ والعمل و  

  .والسيما يف األسبوع األول من العام الدراسي 

ن يهتم يف ذاته وطالبه باالبتداء باالستعاذة قبل الشروع يف القراءة وكذلك البسملة يف              أينبغي للمعلم   : ثانيا  

  .ت فيهما أول السورة باإلضافة إىل متابعة احلركا

  .تدريب الطالب على التالوة اودة عن طريق التلقني ابتداء من الصف األول : ثالثا 

 املعلم طالبه الدرس األول للحفـظ ، متهيـدا           يالوة األوىل من كل فصل دراسي يعط       يف حصة الت   :رابعا  

  .لتسميعه يف حصته املقررة ضمن التوزيع

ن خيصص جزءا يف    أس املقرر يف كل حصة من حصص احلفظ ، على           يقوم املعلم باالستماع للدر   : خامسا  

 .أسـاس سـليم   لى  ايتها لتالوة الدرس التايل بني يدي طالبه ، ومتابعة تالوام ، ليشرعوا يف حفظه ع              

 . )٢٤٤ هـ، ص١٤١٩ية السعودية ، موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العرب(

 ) :نني ب(  التربوية للمرحلة اإلبتدائية املطالب -

 :بتدائية على النحو التايلإىل املطالب التربوية لطالب املرحلة اال) ٢٦٣-٢٠٦م ، ١٩٨٥( زهران أشار 

 .هتمام بالرعاية الصحية تكوين العناية باجلسم والنظافة واال -١

 .رعاية النمو احلركي وتنمية إمكانياته عن طريق التدريب املستمر  -٢

 .للطفل باحلركة والنشاط  أن يكون فناء املدرسة واسعاً يسمح  -٣

 .اط يف نشاط بدين علمي مفيد للطفلخنرعتماد األنشطة التعلميمية على احلركة داخل الفصل واالا  -٤



 ٥٧

ستعمال الوسائل التعليمية   اعتماد يف التدريس على حواس الطفل وتشجيع املالحظة والنشاط و          اال -٥
 .على نطاق واسع 

 .ات مناسبة  رعاية النمو احلسي واستخدام احلواس يف خرب -٦
 .كتب القراءة مصورة وخطها كبري  مالحظة أن تكون  -٧

 . ال جيب إجبار الطفل على عملية النضج والنمو وفهم أشياء فوق طاقاته وقدراته  -٨

 .مراعاة الفروق الفردية يف قدرات التالميذ وتكييف املثريات التربوية املناسبة للنمو العقلي السليم  -٩

 .ملناسبة للنمو العقلي السليم توفري املثريات التربوية ا -١٠

 .تنمية اإلبتكار عند الطفل من خالل اللعب والرسم واألشغال اليدوية  -١١

 .التخفيف من اإلعتماد على التذكر اآليل  -١٢

 .مساعدة الطفل على تنمية تفكريه من الذاتية املركزة إىل املوضوعية  -١٣

 .تشجيع الطالب على الكالم والتعبري احلر الطليق  -١٤

 .ف يف تصحيح أخطاء األطفال عدم اإلسرا -١٥

 .حتميل الطفل املسئولية تدرجيياً  -١٦

 .لدى الطفل جتماعي التعاوين تنمية التفاعل اال -١٧

عتماد على العمل اجلماعي والتعاون مع      هتمام باال هتمام بفردية الطفل وتعلمه الفردي بقدر اال      اال -١٨

 .اآلخرين 

 .تدريب األطفال على سلوك النقد والنقد الذايت  -١٩

سـتغالل اسـتعداد الطفـل      اهتمامات العقلية وتنمية حب اإلسـتطالع و      على توسيع اال  العمل   -٢٠

 .ستكشاف البيئة احمليطة ال



 ٥٨
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:  اإلجراءاتوهذهيشتمل هذا الفصل على اإلجراءات اليت طبقت للوصول إىل النتائج النهائية 

ملتغريات، وإعداد أدوات طريقة اختيار العينة املناسبة، وآلية ضبط امنهج البحث، وحتديد جمتمع البحث، و

   . لبيان النتائجالبحث، وأخرياً الطرق اإلحصائية اليت مت استخدامهاتطبيق خطوات البحث، و

 -:ذلك وفيما يلي تفصيل 

 :منهج البحث: أوالً

شبه فاملنهج " املتغري التابع،  املستقل علىالتجرييب ملعرفة أثر املتغريشبه استخدم الباحث املنهج 

التجرييب ميكن تطبيقه عندما يكون اهلدف من البحث التنبؤ باملستقبل حول أي تغيري إصالحي جيب إجراؤه 

 ).٣٢٤ ،١٤١٦ ،العساف"  (عالجياً أو تغيرياً وقائياًعلى الظاهرة املدروسة تغيرياً 

) التجريبية والضابطة(ي على جمموعتني ومن خالل هذا املنهج مت توزيع أفراد العينة بشكل عشوائ

حبيث خضعت اموعة التجريبية للمتغري املستقل وحجب عن اموعة الضابطة مع التساوي بينهما يف 

الوقت املخصص للدراسة وبعد اية التجربة مت اختبار اموعتني  اختباراً بعدياً شفهياً وذلك عن طريق 

ري املستقل حبيث حكم وذلك لقياس األثر الذي أحدثه املتغ) ٧ملحق (لعشر ستعانه بشيخ جماز بالقراءات ااال

 مخسة عشر درجة ومخس ن على توزيع الدرجات يف التقومي املستمر حبيث يكون على اللحالشيخ بناًء

 حبيث يكون جمموع الدرجات ،ل واالنطالق كالً على حدهـدرجات لكل من إتقان التجويد والترتي

 القرآن احلاسوبية لتحفيظ طريقة التدريس باستخدام الربجميةك أصبح املتغري املستقل هو  درجة وبذلنيثالث

يف اموعة الضابطة ) التقليدية  الطريقة ( على اإللقاء ة الشائعة القائمةالكرمي يف اموعة التجريبية والطريق

  بعدياً مؤجالً وذلك بعد عشراًباراخت) التجريبية و الضابطة ( ار اموعتني ـحلفظ سورة القلم، مث اختب

 :أسابيع من االختبار البعدي لقياس بقاء احلفظ وذلك عن طريق االستعانة بالشيخ، أما املتغريات التابعة فهي



 ٦٠

 .  الكرميالقرآنحفظ  -أ 

 .االحتفاظ بالتعليم -ب 

 ).لحن، التجويد، الترتيل، االنطالقال(يث يشمل حماور التقومي املستمر حب

 :جمتمع البحثحتديد : ثانياً

يتألف جمتمع البحث األصلي والذي اختريت منه عينة الدراسة من مجيع طالب الصف السادس 

ألول هـ الفصل ا١٤٢٧ - ١٤٢٦يف مدينة الرياض لعام مبدرسة جيل الرمحة االبتدائية الرائدة االبتدائي 

 .طالباً ١٣٥والبالغ عددهم 

 :حتديد عينة البحث: ثالثاً

 املدارس اليت يتوفر فيها معمل للحاسوب بشكل عشوائي وذلك ألن اموعة ىحدألقد مت اختيار 

وكانت تلك املدرسة تابعة ملركز . ت الربجمية احلاسوبية يف الدراسةالتجريبية يف البحث احلايل استخدم

ري تطبيق مث مت خماطبة مدير إدارة التعليم لتيس. إشراف السويدي وهي مدرسة جبل الرمحة االبتدائية الرائدة 

، وبعد حتديد املدرسة متت خماطبة مدير املدرسة رمسياً لتسهيل مهمة الباحث )١ملحق (البحث للباحث 

، ربعة فصول للصف السادس االبتدائي، وبعد زيارة الباحث للمدرسة تبني أا حتتوي على أ ) ٢ملحق (

 . بشكل عشوائي)  طالباً ٢٥(يبية جرواألخر للمجموعة الت)  طالباً ٢٥(اختري أحدها للمجموعة الضابطة 



 ٦١

  : حتديد أدوات البحث :رابعاً 

 : اختبار القدرة العقلية:األداة األوىل

 الذكاء عامالً رئيسياً ومؤثراً على التحصيل الدراسي فقد يتفوق فرد على آخر بسبب مستوى يعد

 على توصية بناًء) ٣ملحق (سى  موحالذكاء لكل منهما ولقد مت اختيار القدرات العقلية لفاروق عبد الفتا

 . م علم النفس يف جامعة امللك سعوداملختصني يف قس

 -:الربنامج املستخدم يف البحث :األداة الثانية

 الكرمي من إنتاج شركة القرآنالربجمية املستخدمة يف هذا  البحث هي برجمية حاسوبية لتحفيظ 

 واليت كاناملتوفرة  الكرمي القرآن احلاسوبية لتحفيظ ةطالع على الربجميذلك بعد االملعلومات وحرف لتقنية ا

وقع االختيار على برنامج ) ٤امللحق (من أفضلها ما أنتجته شركة حرف وشركة التراث وبعد املقارنة 

للقرآن الكرمي فيه من صالة   وذلك بسبب أن إصدار شركة التراث مت تسجيل تالوة القراء.شركة حرف

 . احلرام مما يفقده دقة الصوت واملخارجالتراويح والقيام باملسجد

برامج احلاسوب املقترحة على عينة البحث التجريبية يف ضوء  القواعد األساسية حلفـظ              تطبيق  وقد مت   

 :وذلك على النحو التايل) ٤ انظر امللحق( الكرمي، اليت ميكن حتقيقها بواسطة الربنامج القرآن

 .االرتباط بالشيخ املعلم أو باملقرئ -أ 

 . ألن برجمة كل قرص مضغوط يشتمل على مقرئ واحدوذلك

 .أثناء احلفظ) النظر والسمع والنطق(مشاركة احلواس  -ب 

بل ويزيد عليه عنصر التشويق واحلداثة، وهـذا        .. وباستخدام الربنامج تشترك احلواس مجيعا يف هذا      

 .أكثر دافعية، وأدعى للتركيز
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ة من اآليات يربطها موضوع واحد يف مقطع        تقسيم اآليات املراد حفظها إىل مقاطع، كل جمموع        -ج 

 .مستقل

وهذا متحقق يف أصل برامج احلاسب حيث اإلمكانات املتاحة تسمح باالختيار بني حتديد طريقـة               

.. وذلك بتقسيم الصفحة إىل جمموعات    .. أو على شكل جمموعات   .. احلفظ والتكرار على شكل آية    

 .تقرأ بشكل كامل

 .د من ال يستطيع احلفظ إال بكتابة احملفوظكتابة اآليات املراد حفظها عن -د 

مث .. يكتب فيه الطالـب اآليـات     : وهذا متاح وبشكل مجيل، حيث تقسم اآلية إىل مربعني، األول         

 .يضغط على زر للمقارنة، وهنا تظهر النتيجة ، وقبل كل ذلك مطلوب حتديد املقطع الذي يقارن به

 .هيل احلفظفهم معاين اآليات يساعد على ترابط اآليات وتس -ه 

 . ولوجود العديد من التفاسري املدجمة مع الربنامج يساعد ذلك وبشكل كبري على تسهيل احلفظ

 .الطريقة الثنائية يف احلفظ واملراجعة أي اختاذ املشارك يف احلفظ واملراجعة -و 

وبسبب بساطة التعامل مع الربنامج، فبإمكان الطالب أن حيفظ وأن يسمع ما حفظه وكأنه مع زميل                

 .له أو أستاذ

 .تصحيح القراءة مقدم على احلفظ -ز 

، حيث ومبادئ التجويد..  مبادئ التالوةشري إليه برامج احلفظ املستخدمة، حيث وضعواتوهذا ما 

بشكل ميسر .. ومن مث التجويد.. مث نطق الكلمات.. يبدأ الربنامج بتصوير مبادئ التالوة ونطق احلروف

 .وشائق
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هـ واستغرقت ١٤٢٧-١٤٢٦دراسي األول للعام الدراسي وقد أجري البحث يف الفصل ال

 ).٥ملحق (ربة مدة فصل دراسي كامل التج

 :الصدق: رابعاً

لقد اعتمد الباحث يف توزيع الدرجات على أربعة حماور، حبيث يكون حملور اللحن مخسة عشر 

ات على أن درجة وحمور التجويد مخس درجات وحمور الترتيل مخس درجات وحمور االنطالق مخس درج

وذلك بناءاً على ) ثالثون درجة(يكون جمموع الدرجات يف احملاور األربعة السابقة هو احملور اخلامس 

 .فبذلك تكون هذه احملاور قد قامت بعملية قياس حتقيق احملتوى. زارة التربية والتعليم هلاتقسيم و

 :الثبات: خامساً

بات تقدير الشيخ لدرجات الطالب بنـاءاً       لقد استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون لقياس ث       

 :على اختبار بعدي واختبار بعدي مؤجل حيث ظهرت النتائج على الشكل التايل

 ).٠,٥٦(بلغ معامل الثبات ): اللحن(احملور األول 

 ).٠,٩١(بلغ معامل الثبات ): التجويد(احملور الثاين 

 ).٠,٩٣(بلغ معامل الثبات ): الترتيل(احملور الثالث 

 ).٠,٥٩(بلغ معامل الثبات ) : االنطالق(ور الرابع احمل

 ). ٠,٨٠(بلغ معامل الثبات ) : اموع(احملور اخلامس 

 .وتعترب هذه املعامل معامل ثبات مرتفعة
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 -: خطوات إجراء البحث :سادساً

 :ضبط املتغريات اإلحصائية -أ 

كما ومت التأكـد مـن      . طالبمت ضبط هذا املتغري بالرجوع إىل السجالت اخلاصة بال        : متغري العمر  -١

ئي للبيانـات الـيت     تكافؤ اموعتني الضابطة والتجريبية يف متغري العمر باالستعانة بالتحليل اإلحصا         

 -) :١(كانت كما يف اجلدول مجعها الباحث و

 

 داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف متغري العمر يبني  )١( جدول 

 توسطالم العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 داللة الفرق

 ٦١٦,٠ ٧٠,١١ ٢٥ التجريبية

 ٠٨,١ ٩٢,١١ ٢٥ الضابطة
 غير دال ٤٤٠,٠ ٧٨,٠

 

و هو غري دال ) ٠,٤٤٠( أن مستوى الداللة ملتغري العمر هو) ١(ومن املالحظ يف اجلدول 

فروق و هذا يدل على أن اموعتني التجريبية الالزم إلظهار ) ٠,٠٥(إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .والضابطة متكافئتان

 الكـرمي يف    القـرآن  قام الباحث مبراجعة نتائج الطالب يف مادة         :متغري مستوى التحصيل الدراسي    -٢

ـ         . الصف اخلامس االبتدائي   ن يف مـتغري    اوبعد حتليل البيانات إحصائيا تبني أن امـوعتني متكافئت

  -: الكرمي كما هو موضح يف اجلدول اآليتالقرآنسابق ملادة التحصيل الدراسي ال

 



 ٦٥

 داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف متغري يبني )٢(جدول 

  الكرمي القرآنالتحصيل الدراسي السابق ملادة 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
داللة الفروق

 ١٢,٣٢٩ ٨١,٨٨ ٢٥ يةالتجريب

 ١٠,٠٩٩ ٨٣,٥٦ ٢٥ الضابطة
 غير دال ٠,٢٠٤ ٠,٥٢٧

غري دال عند مستوى الداللة ) ٠,٢٠٤(وبالنظر إىل اجلدول السابق يتضح أن مستوى الداللة 

التجريبية فيما خيتص مبتغري  تكافؤ اموعتني الضابطة ودالالزم إلظهار فروق بني اموعتني مما يؤك

 .دراسيالتحصيل ال

علـى  ) ملحـق د ( استخدم اختبار القدرة العقلية لفاروق عبد الفتاح موسى   :متغري مستوى الذكاء   -٣

الضابطة وبعد اخلروج بنتائج االختبار مت حتليلها إحصائياً فجاءت على النحـو            ني التجريبية و  اموعت

 -:التايل

  يف متغري الذكاءداللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يبني )٣(جدول 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
داللة الفروق

 ١٣,٨٣ ٣٧,٤٨ ٢٥ التجريبية

 ١١,٢٨ ٣٩ ٢٥ الضابطة
 غير دال ٠,٢٩٣ ٠,٣٢٥

 

أن اموعتني الضابطة والتجريبية متكافئتان يف مستوى الذكاء وذلك         ) ٣(ونستخلص من اجلدول    

و هو غري دال إحصائياً عند مستوى الداللة الالزم إلظهار الفروق بني            ) ٠,٢٩٣(توى الداللة كان    ألن مس 

 .اموعتني
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 -:مرحلة تطبيق البحث -ب 

 الكرمي بتدريس اموعة القرآنقام الباحث يف هذه املرحلة بتطبيق البحث، وذلك بأن قام معلم 

بينما قام الباحث بتدريس اموعة ) الطريقة التقليدية(الطريقة الشائعة والقائمة على اإللقاء الضابطة ب

بعد استبعاد عدداً من من عدم حفظ الطالب لسورة القلم التجريبية عن طريق الربجمية احلاسوبية بعد التأكد 

  مبعدل حصة واحدة أسبوعيا انظر كامالًاً دراسياستغرقت هذه املرحلة فصالًو. الطالب احلافظني هلا

 ).٥ملحق (

ية بالصوت والصورة امللونة القرآنشتمل على عرض اآليات اد مت تطبيق الربنامج احلاسيب الذي ولق

وعلى تفسري اآليات وأحكام التجويد وخمارج احلروف بالصوت والصورة وقد مت تطبيق الربنامج وفق 

 :اخلطوات التالية 

ئ إذ تظهر اآليات املراد ستماع إىل القارواال) سورة القلم ( ختيار السورة املراد عرضها ا -أ

 الذي ها القارئ بلون خمتلف ، وكذلك يوجد يف الربنامج حتديث الوقتؤحفظها بلون والكلمة اليت يقر

، من خالل إعادة تسجيل قراءة القراءتني يستغرقه كل من القارئ والطالب وإظهار املقارنة بني وقت 

هذا كان مفيداً يف متكن الطالب من تطبيق أحكام حىت يتساوى وقت قراءته مع قراءة القارئ ولعل الطالب 

 .التجويد كاملدود واملخارج 

 . يبدأ الطالب مع املعلم بالبحث يف تفسري اآليات من طريق الكلمة أو رقم اآلية أو السورة -ب

فيها وذلك يف وقت حمدد لتسميع اآليات فتعرض ختبار الطالب ا حيدد املعلم اآليات اليت يريد -ج

ختبار حفظ اى الطالب ويكمل ما فيها من آيات خمفية والربنامج يصحح للطالب ، كذلك ميكن اآلية عل

من خالل اآليات املخفية حيث يظهر املعلم آية ويقفل آية آخرى ويطلب من الطالب فتح اآلية الطالب 



 ٦٧

ملة على  تكتمل جمموعة اآليات باإلضافة إىل ذلك ميكن عرض اآليات بالصوت والصورة مشتاملغلقة حىت

إما أن يكون التكرار لكل املقاطع ، أو أن يكون مقطعاً مقطعاً أو آية : طريقة التكرار بأحد اخليارات التالية 

  .آية ، إضافة إىل إمكانية زيادة عدد مرات التكرار فيساعد الطالب على حفظ اآليات يف وقت أقل وأسرع

 :لتحصيلي البعديااالختبار  -ج 

جراء وتطبيق البحث قام الباحث باالستعانة بشيخ جماز يف العشر قراءات بعد االنتهاء من مرحلة إ

التجريبية اختباراً بعدياً، ليتسىن املقارنة بني أجل اختبار اموعتني الضابطة وو ذلك من ) ملحق أ(

 .اموعتني يف التحصيل بعد تطبيق البحث

 -:لتحصيلي البعدي املؤجلااالختبار  -د 

بار البعدي بعشرة أسابيع قام الباحث باالستعانة بالشيخ من أجل اختبار بعد االنتهاء من االخت

 .اموعتني الضابطة و التجريبية اختباراً بعدياً مؤجالً ليتسىن املقارنة بني اموعتني يف االحتفاظ بالتعلم

 -:األساليب اإلحصائية املستخدمة -ه 

 :جها استخدمت األساليب اآلتية يف البحث احلايل للخروج بنتائ

 .حساب متوسط درجات اموعتني -١

 .حساب االحنراف املعياري للمجموعتني ملعرفة البعد عن املتوسط -٢

 .)T - test( ملعرفة الفروق بني املتوسطات" ت"حساب قيمة  -٣
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها 
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 الدراسات السابقة من حيث يف نتائجاختالفات لقد مت وضع فروض صفرية وذلك بسبب وجود 

 على ما ية من عدمه بني استخدام الربجمية احلاسوبية من عدمها وذلك بناًءوجود فروق ذات داللة إحصائ

إجراء االختبار البعدي وكذلك وبعد تطبيق البحث و. ياغة الفروضأوضحه قسم علم النفس عند ص

 .نتائج التالية لكل فرض على حدهالبعدي املؤجل عوجلت البيانات إحصائياً ليخرج البحث بال

 :الفرضية األوىل -١

درجات طالب تنص الفرضية األوىل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 

متوسط درجات طالب اموعة الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات احلفظ األربع اموعة التجريبية و

 .تفصيالًإمجاالً و) قحن، التجويد، الترتيل، االنطالالل( 

فات املعيارية االحنرااب املتوسطات احلسابية للدرجات ووالختبار صحة هذا الفروض مت حس

اموع الكلي يف مهارات احلفظ مث يف لداللة الفروق بني اموعتني يف  T . test )ت(باستخدام اختبار 

 -:نحو التايلث ظهرت النتائج على الحبيعلى حده كل مهارة من مهارات احلفظ 

 -:اموع الكلي لدرجات مهارات احلفظ األربع  -أ 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف اموع الكلي يف  يبني  )٤ (جدول 

 االختبار البعدي

 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٤,٨٠ ٣٢,٩٦ ٢٥ التجريبية

 ٤,٧٥ ١٧ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠,٠٠٠ ٥,١٥١



 ٧٠

وهو أصغر ) ٠,٠٠٠(مبستوى داللة ) ٥,١٥١( تساوي ) ت(بني من اجلدول السابق بأن قيمة يت

و بذلك يتضح وجود فروق ذات ) ٠,٠٥( من مستوى الداللة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني عند 

 على ذلك يتم رفض بطة لصاحل اموعة التجريبية، وبناًءالضايبية ورداللة إحصائية بني اموعتني التج

الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارات احلفظ األربع بشكل إمجايل يف اختبار احلفظ 

 .البعدي

 

 -:اللفظ مهارة تفادي اللحن وصحة الضبط و -ب 

الضابطة يف مهارة تفادي اللحن يف يبية وفروق بني اموعتني التجرداللة ال يبني )٥(جدول 

 االختبار البعدي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 )ت(قيمة  المعياري

مستوى 
 داللة الفروق الداللة

 ١,٨٨٦ ١٣,١٦ ٢٥ التجريبية

 ٢,٦٧٥ ١٠,٦٤ ٢٥ الضابطة
 دالة إحصائية ,٠٠٠ ٣,٨٥٠

 

هو أصغر من و) ٠,٠٠٠(مبستوى داللة ) ٣,٨٥(تساوي ) ت(يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة 

مستوى الداللة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني وبذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

 على ذلك يتم رفض الفرض القائل بأنه ال صاحل اموعة التجريبية، وبناًءاموعتني التجريبية و الضابطة ل

 .  مهارة تفادي اللحن يف اختبار احلفظ البعديتوجد فروق بني اموعتني يف 
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 -:مهارة إتقان التجويد  -ج 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة إتقان التجويد يف  يبني )٦(جدول 

 االختبار البعدي

 
 

وهو أصغر ) ٠,٠٠٠(اللة مبستوى د) ٥,٦٨٨(تساوي ) ت(ني من اجلدول السابق بأن قيمة يتب

بذلك يتضح وجود فروق ذات و) ٠,٠٥(من مستوى الداللة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني عند 

 على ذلك يتم رفض بناًءبطة لصاحل اموعة التجريبية، والضااموعتني التجريبية وائية بني داللة إحص

 .الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة إتقان التجويد يف اختبار احلفظ البعدي

 

  -:مهارة الترتيل  -د 

 مهارة الترتيل يف داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف يبني  )٧( جدول 

 االختبار البعدي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ١,٠٧ ٣,٤ ٢٥ بيةالتجري

 ٠,٦٧٦ ١,٩٦ ٢٥ الضابطة
٥,٦٨٨ 

٠,٠٠٠ 

 
 دال إحصائياً

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ١,٠٧ ٣,٤ ٢٥ التجريبية

 ٠, ٦٥ ٢ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠,٠٠٠ ٥,٦



 ٧٢

هو أصغر و) ٠,٠٠٠( مبستوى داللة ) ٥,٦( تساوي ) ت ( يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة 

الضابطة وبذلك يتضح وجود فروق فروق بني اموعتني التجريبية ومن مستوى الداللة الالزم إلظهار 

 على ذلك يتم رفض الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بناًءصاحل اموعة التجريبية، وذات داللة إحصائية ل

 .بني اموعتني يف مهارة الترتيل يف اختبار احلفظ البعدي

 -:رة االنطالق مها -ه 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة االنطالق يف  يبني  )٨( جدول 
 االختبار البعدي 

 

وهو أصغر ) ٠,٠٠٠( مبستوى داللة ) ٤,٨٠٦(تساوي ) ت(ل السابق بأن قيمة يتبني من اجلدو

وبذلك يتضح وجود فروق ذات ) ٠,٠٥( من مستوى الداللة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني عند 

 وبناءاً على ذلك يتم رفض داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية و الضابطة لصاحل اموعة التجريبية،

 .الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة االنطالق يف اختبار احلفظ البعدي

 -:الفرضية الثانية -٢

تنص الفرضية الثانية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب 

 الضابطة يف االختبار البعدي املؤجل يف مهارات احلفظ اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة

 .األربع إمجاالً وتفصيالً

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ١,١٩٩ ٤ ٢٥ التجريبية

 ١,١٥٥ ٢,٤ ٢٥ الضابطة
 دالة إحصائياً ٠,٠٠٠ ٤,٨٠٦



 ٧٣

ت املعيارية االحنرافااب املتوسطات احلسابية للدرجات ووالختبار صحة هذا الفرض مت حس

 اموع الكلي ملهارات احلفظ األربع مثلداللة الفروق بني اموعتني يف   T . test) ت( باستخدام اختبار 

 -:ث ظهرت النتائج على النحو التايلحبي. يف كل مهارة على حدة

 -:اموع الكلي لدرجات مهارات احلفظ األربع  -أ 

الضابطة يف اموع الكلي يف االختبار موعتني التجريبية وداللة الفروق بني ايبني  )٩( جدول 

 البعدي املؤجل 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٠٥,٣ ٩٢,٢٣ ٢٥ التجريبية

 ١٧,٣ ١٢,١٩ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠٠٠,٠ ٤٥٨,٥

 

وهو أصـغر   ) ٠٠٠,٠(مبستوى داللة   ) ٤٥٨,٥(تساوي  ) ت(ة  يتبني من اجلدول السابق بأن قيم     

يتضح وجـود فـروق ذات      بذلك  و) ٠,٠٥(هار فروق بني اموعتني عند      من مستوى الداللة الالزم إلظ    

 على ذلك يـتم رفـض       بطة لصاحل اموعة التجريبية، وبناءً    الضاائية بني اموعتني التجريبية و    داللة إحص 

الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارات احلفظ األربع بشكل إمجايل يف اختبار بقـاء                  

 .احلفظ



 ٧٤

 -:اللفظمهارة تفادي اللحن وصحة الضبط و -ب 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تفادي اللحن يف  يبني  )١٠( جدول 

 االختبار البعدي املؤجل

 

وهو ) ٠,٠٠٢( مبستوى داللة ) ٣,٣٤٩( تساوي ) ت ( يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة 

و بذلك يتضح وجود فروق ) ٠,٠٥(ظهار فروق بني اموعتني عند أصغر من مستوى الداللة الالزم إل

 على ذلك يتم رفض بية، وبناًءصاحل اموعة التجريالضابطة لائية بني اموعتني التجريبية وذات داللة إحص

 .الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة تفادي اللحن يف اختبار بقاء احلفظ

 

 -:مهارة إتقان التجويد  -ج 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة إتقان التجويد يف يبني   )١١( جدول 

 االختبار البعدي املؤجل

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٠,٩٨٨ ١٣,٦٨ ٢٥ التجريبية

 ٧٠٥,١ ٣٦,١٢ ٢٥ الضابطة
 دالة إحصائياً ٠٠٢,٠ ٣,٣٤٩

 المتوسط العدد لمجموعةا
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٠,٩٥ ٣,٠٨ ٢٥ التجريبية

 ٤٦,٠ ٧٢,١ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠٠٠,٠ ٦,٤٢٥



 ٧٥

وهو  ) ٠٠٠,٠( مبستوى داللة  ) ٤٢٥,٦( تساوي ) ت ( يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة 

و بذلك يتضح وجود فروق  ) ٠٥,٠( الزم إلظهار فروق بني اموعتني عند أصغر من مستوى الداللة ال

 على ذلك يتم صاحل اموعة التجريبية، وبناًءذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية و الضابطة ل

 .فظرفض الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة إتقان التجويد يف اختبار بقاء احل

 -:مهارة الترتيل -د 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة الترتيل يف االختبار يبني   )١٢( جدول 

 البعدي املؤجل

 

 

هـو  و ) ٠٠٠,٠( مبستوى داللة    ) ٩٥١,٥( تساوي  ) ت  ( يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة       

و بذلك يتضح وجود فروق      ) ٠٥,٠( أصغر من مستوى الداللة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني عند           

 على ذلك يتم رفض      اموعة التجريبية، وبناءً   صاحلالضابطة ل ائية بني اموعتني التجريبية و    ذات داللة إحص  

 . ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة الترتيل يف اختبار بقاء احلفظالفرض القائل بأنه

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٩٦٣,٠ ١٤,٣ ٢٥ التجريبية

 ٤٣٩,٠ ٨٨,١ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠٠٠,٠ ٩٥١,٥



 ٧٦

 -:مهارة االنطالق  -ه 

داللة الفروق بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة االنطالق يف االختبار يبني  )١٣( جدول 

 البعدي املؤجل

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 داللة الفروق

 ٧٩٥,٠ ٩٤,٣ ٢٥ التجريبية

 ٩٤٣,٠ ١٦,٣ ٢٥ الضابطة
 دال إحصائياً ٠٠٣,٠ ١٦٢,٣

 

هو و ) ٠٠٣,٠( مبستوى داللة  ) ١٦٢,٣( تساوي ) ت ( يتبني من اجلدول السابق بأن قيمة 

و بذلك يتضح وجود فروق  ) ٠٥,٠( لة الالزم إلظهار فروق بني اموعتني عند أصغر من مستوى الدال

 على ذلك يتم صاحل اموعة التجريبية، وبناًءذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية و الضابطة ل

 .فظرفض الفرض القائل بأنه ال توجد فروق بني اموعتني يف مهارة االنطالق يف اختبار بقاء احل

 

 -:مناقشة النتائج وتفسريها: ثانياً

مدى تأثري الربجمية احلاسوبية املستخدمة يف هذا البحث على يتضح من نتائج البحث إحصائياً 

لحن، التجويد، الترتيل، ال(م على مهارات احلفظ األربع حتصيل الطالب املستهدفني حلفظ سورة القل

 .)االنطالق

داء الطالب يف االختبار بوجه عام، إذ أظهرت النتائج وجود فقد كان للربنامج أثر واضح على أ

 .فروق دالة إحصائياً لصاحل اموعة التجريبية اليت حفظت سورة القلم باستخدام الربجمة احلاسوبية



 ٧٧

وهذه النتيجة منطقية إىل حد كبري نظراً ملا يتمتع به احلاسوب من مميزات جتعله يتفوق على الطريقة 

 . الكرمي باملرحلة االبتدائية باملدارس احملليةالقرآنعة يف تدريس التقليدية املتب

فمن املعروف أن يف الطريقة التقليدية توجد بعض العوامل اليت تؤثر على حتصيل الطالب ولعل 

احلفظ ملا س على مستوى الطالب يف التالوة ونعكا الكرمي الذي القرآنأمهها الضعف املوجود لدى معلمي 

ودراسة ) هـ١٤١١ن، السكرا(ودراسة ) هـ١٤٠٩املفدى، (بعض الدراسات مثل دراسة ىل ذلك تشري إ

ودراسة ) هـ١٤٢٥الزهراين( ودراسة )هـ ١٤١٠جنادات، ( دراسة و) هـ ١٤٢١العاصم، (

 .  ) هـ ١٤٢٣اهلمزاين ( ودراسة ) هـ١٤٢٣بادغشر(

لقارئ أحد الشيوخ الذين  احلاسوبية يتيح أن يكون اةوعلى العكس من ذلك فإن استخدام الربجمي

 الكرمي، كما تتيح أيضاً إمكانية إعادة تالوة اآليات عدة مرات دون التعب أو امللل من القرآنيتقنون تالوة 

يكون جمرد مشرف على الدرس، كما تتيح أيضاً يح للمعلم بأن يركز على الطالب وقبل املعلم كما تت

 .مجتاوز إشكالية الطالب الذين ال حيضرون مصاحفه

مة ءباإلضافة إىل ذلك فإن الربجمية املستخدمة هلا مقومات جذب لالنتباه جتعلها أداة أكثر مال

فاأللوان اليت متيز مقطع احلفظ عن املقاطع األخرى وكذلك  . لتالميذ املرحلة االبتدائية عن الطريقة التقليدية

ظ متثل أدوات جذب النتباه التلميذ وجتعله ها الشيخ عن باقي مقطع احلفؤاأللوان اليت متيز الكلمات اليت يقر

 . ) ٦ملحق  ( ها الشيخ دون غريهاؤيركز على الكلمة أو اآلية اليت يقر

ولعل ذلك حظه الباحث زيادة الدافعية لدى الطالب يف اموعة التجريبية واهتمامهم باملادة ومما ال

ها وتسجيل األصوات للطالب ، وأيضاً بسبب التحكم يف إعادة العرض ملقطع احلفظ وفتح اآليات وإغالق

 الكرمي بشوق واهتمام حىت أم يكتملون قبل بدء القرآناهلدوء واإلنصات للشرح واإلقبال على حصة 

 . احلصة الدراسية 



 ٧٨

 

تفق مع نتائج الدراسات السابقة اليت تؤكد على توعلى وجه العموم فإن النتائج العامة هلذا البحث 

 ،)م١٩٨٩(دردير [: للمحتوى املراد تعلمه مثل دراساتب يف حتصيل الطالب فاعلية استخدام احلاسو

 بينما جند أن هذا ])م ١٩٨٨(، علي   ،)م١٩٩٥( ، دويدي)هـ١٤١٤(التركي  ،)هـ١٤٢٦( العسريي

، العبد )هـ١٤٢٣(، العتييب )هـ ١٤٢٠( اللهيب  [البحث قد اختلفت نتائجه مع الدراسات التالية 

 حيث تبني أن نتائج التعلم باستخدام احلاسوب كانت غري ]) هـ١٤٢٦ (الزهراين، )هـ١٤٢٠(الكرمي 

 ).   ٠٥,٠(دالة إحصائياً عند داللة 

وذلك بسبب ) هـ١٤٢٦(ولعل أهم هذه الدراسات بالنسبة هلذا البحث هي دراسة الزهراين 

إال أما ختتلفان يف وبية تشابه الدراستني من حيث حتفيظ الطالب للقرآن الكرمي عن طريق الربجمية احلاس

بينما طبقت دراسة الزهراين ) بنني(كون هذا البحث طبق على تالميذ الصف السادس االبتدائي 

ولعل السبب يف اختالف النتائج من ناحية ) بنات(على طالبات الصف األول املتوسط ) هـ١٤٢٦(

 تقوميها للطالبات على نفسها وعلى داللتها اإلحصائية راجع إىل كون الباحثة مسرية الزهراين اعتمدت يف

املعلمات مما قد يؤدي إىل إخالل يف النتائج وذلك بسبب مدى إتقان املعلمات لتالوة أو احلفظ الصحيح 

بينما الباحث يف هذا البحث قام باالستعانة بشيخ جماز يف القراءات العشر وذلك لعدم التحيز ألي جمموعة 

  .وكذلك للتأكد من صحة التقومي

كذلك قد يرجع السبب أيضاً إىل أن معلمة اموعة الضابطة قد استخدمت آلة التسجيل الذي و

قد يؤدي إىل حتسني التعليم بينما الباحث تأكد بنفسه من عدم استخدام معلم اموعة الضابطة ألي أداة 

) هـ١٤٢٦(راين وعلى ذلك تكون نتائج دراسة الزه. تعليمية سوى التلقني منه إىل الطالب بشكل مباشر

 .هي نتائج مقارنة بني التعليم بآلة التسجيل وبني التعليم بالربجمية احلاسوبية يف تعليم القرآن الكرمي



 ٧٩

 

 

 

 ادسـل السـالفص

 اتـرحـات واملقتـوصيـالتخالصة النتائج و 

 

 

 



 ٨٠

 :خالصة النتائج : أوالً 

 :لقد خلص البحث إىل النتائج التالية 

)  احلفظ ختبارا( ختبار البعدي لصاحل اموعة التجريبية يف  االة إحصائية تبني وجود فروق ذات دالل -١

 .بشكل إمجايل وتفصيلي ) نطالق الترتيل ، التجويد ، اال اللحن ، ( يف مهارات احلفظ األربع

ختبار ا( ختبار البعدي املؤجل ق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف االوتبني وجود فر -٢

بشكل إمجايل ) نطالق اللحن ،الترتيل ، التجويد ، اال( يف مهارات احلفظ األربع )  فاظ بالتعلم حتاال

 .وتفصيلي 

 التوصيات: ثانياً 

 -:يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج ميكن التوصية مبا يلي 

قليديـة فـإن    فاعلية الربجمية احلاسوبية املستخدمة مقارنة بالطريقة الت      توصل إىل   ن البحث قد    إحيث   -١

 . الكرميالقرآن يف تدريس وسع يف استخدام مثل هذه الربجميةالتالنظر يف ذلك يستدعي 

 . جيدة و تزويد املكتبة املدرسية ا ليتمكن الطالب من االطالع عليها واستخدامهاتوفري برجمية -٢

 .مي الكرالقرآنألهداف التربوية وأهداف تدريس اختيار الربجمية احلاسوبية املالئمة ل -٣

احلاسوبية و تدريبهم علـى تـبين       الربجمية   الكرمي لتطويرهم يف استخدام      القرآنعقد دورات ملعلمي     -٤

 .أدوار جديدة جتاه التعليم باحلاسوب

 . الكرميالقرآنتتعلق باليت اسوبية احلربامج التطوير  -٥



 ٨١

الب تقدم من   كليات املعلمني أن جتعل من مادة احلاسوب مادة أساسية لكل الط          على كليات التربية و    -٦

املعلومات الالزمة لتمكني الطالب و املعلم من استخدامه بكفـاءة يف جمـال             خالهلا كل املعارف و   

 .التعليم

  االهتمام بعمل الدراسات العلمية حول إمكانات تطوير االستفادة من هـذه التقنيـات التعليميـة               -٧

األهداف اخلاصـة   داف التربوية و  مهة يف حتقيق األه   إمكاناا للمسا املتطورة واستغالل كل طاقاا و    

 . الكرميالقرآنمبادة 

 

 املقترحات: ثالثاً 

  -:ل الباحث إىل املقترحات اآلتية، توص من نتائج وتوصياتمن خالل ما خلص إليه البحث

 احلاسوبية على حتصيل الطالب يف مواد العلوم الشرعية مثـل           ةإجراء حبوث حول مدى فاعلية الربجمي      -١

 . ذلك لتوفر هذه الربجمية احلديث و-التجويد

إجراء حبث ملعرفة اجتاهات معلمي العلوم الشرعية حول استخدام احلاسـوب يف تـدريس خمتلـف                 -٢

 .املراحل الدراسية

 .إجراء حبث حول أثر استخدام احلاسوب يف التعليم على اجتاه الطالب عامة حنو التعلم -٣

 .واد الشرعية و حتليل حمتويااإجراء حبث مسحي حلصر الربامج احلاسوبية اليت تتعلق بامل -٤

 الكرمي للتعرف علـى     القرآنإجراء حبث مقارنة بني الربجميات املطروحة يف األسواق احمللية لتحفيظ            -٥

 . أفضلها يف التعليم و أسباب متيزها



 ٨٢

 املراجع واملصادر

 .٣طدار صادر، بريوت، لبنان، لسان العرب، ): هـ١٤١٤(ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم 
 

 .لقاهرة مكتبة االجنلو املصرية، االكمبيوتر والعملية التعليميةم ١٩٨٧ ، جمدي عزيز،إبراهيم
 

 .٤ط دار ألباز، :مكة املكرمة ،مقدمة ابن خلدون ١٣٩٨ ،عبد الرمحن ،ابن خلدون
 

 .، دار الوطن، الرياضشرح رياض الصاحلني هـ ١٤١٥ ،حممد صاحل ،ابن عثيمني
 

 .طابعة العربية السعودية، الرياض شركة ال، هـ١٤٠٣ ،سنن ابن ماجةيد، حممد بن ز ،ابن ماجه
 

 . املصريةمكتبة االجنلو:،القاهرةعلم النفس التربوي ،هـ١٤٠٠ ،فؤاد وأمال صادق ،أبو حطب
 

 .٧٨، مراجعة حممد حمي الدين عبد احلميد سنن أبو داود، دار الفكر بريوت ، هـ١٣٨٩ ،أبو داود
 

 .دار القلم :الكويت ،علم النفس التربوي،  هـ١٤١٤مود رجاء حم ،أبو عالم
 

 .٣، دار اللواء للنشر، الرياض، ط" الكرميالقرآناملدخل لدراسة ") م١٩٨٧(أبو شهبه، حممد 
 

حنـو  السـجل العلمـي لنـدوة       " مدخل إسالمي : إعداد املعلم ). "هـ١٤١٣(أمحد، ثروت عبد الباقي     

 ١٦ – ١٤(، يف الفترة مـن      واملعلمات باململكة العربية السعودية   استراتيجية مستقبلية إلعداد املعلمني     

 .كلية التربية، جامعة امللك سعود) هـ١٤١٣مجادي الثانية 



 ٨٣

السنة اخلامسة ،  قطر،  جملة التربية ،  استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية    ):م١٩٩٠( حممد إمساعيل ،  األنصاري

 .١١٧العدد، والعشرون
 

املهارات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية يف املرحلة        ) هـ  ١٤٢٣( بادغشر ، علي عمر سعيد      

 . رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض .املتوسطة 
 

 . ٣٢٩، مل الكتب، بريوت، عا، صحيح البخاري،  حممد بن إمساعيل هـ١٤٠٦البخاري 
 

 .ادة كتب، بريوت، مكتبة لبنان، م"معجم وسيط للغة العربية"  م١٩٩٠، الوايفاهللا عبد ،البستاين
 

يف تدريس مـادة اإلحيـاء    اآليل  أثر استخدام احلاسب     ،)هـ١٤١٤( عثمان عبد احملسن امحد،    التركي،

 ، رسالة ماجستري غري منشـورة،     على التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي مبدارس الرياض        

 .ك سعود، الرياضكلية التربية، جامعة املل
 

  .، دار إحياء التراث، بريوتسنن الترمذيهـ ١٤١٥ ابن العريب املالكي، ،الترمذي
 

دس املفتوحة، الطبعة   جامعة الق  ،احلاسوب يف التعليم   ،م١٩٩٥عبد احلميد    ،لزمنيحممد رجب و   اجلابري،

 .عمان األوىل،
 

 .، الطائف،دار الطرفنيدريساملرشد النفيس إىل اسلمة طرق الت ،هـ١٤١٩ ،حممد صاحل جان،
 



 ٨٤

فاعلية استخدام دائرة التعلم يف حتسني حتصيل العلوم لـدى التالميـذ            ). "٢٠٠١(جاسم، صاحل عبد اهللا     

 .٧٣ – ٤٩، ٨٠: رسالة اخلليج العريب". الصف األول متوسط بدولة الكويت
 

 ،اآليلة على احلاسـب     دراسة حول تقدمي الربجميات الرياضية املستخدم      ،هـ١٤١٦ ،مطلق طلق  احلازمى،

 .٥٥ج، السنة السادسة عشر، العدد مكتب التربية العريب لدول اخللي جملة رسالة اخلليج،
 

تقنيات وأساليب جديدة يف مادة األحياء، ورقة عمل قدمت إىل ندوة           م  ١٩٩٢ ،احلذيفى، خالد بن فهد   

، ية العريب بدول اخلليج العـريب     تدريس علم األحياء يف التعليم الثانوي يف الدول األعضاء مبكتب الترب          

 م١٩٩٢ ديسمرب٧-٦/هـ١٤١٣مجادى االخرة١٥ -١٣، البحرين،-١٣املنامة البحرين،
 

احلديثـة  دار التربيـة     ،تطوراته وأصوله وعناصره وطرقه   :  التدريس املعاصر  م١٩٩٢،، حممد زايد  محدان

 .للنشر والتوزيع، األردن
 

. نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربيـة السـعودية        ). هـ١٤٢٠. (احلقيل، سليمان بن عبد الرمحن    

 ).١٣ط(
 

حممـود  : حتقيق ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع     هـ امحد ابن على،   ١٤٠٣ اخلطيب البغدادي، 

 .٢ج مكتبة املعارف، :الطحان، الرياض
 

 ،١٣ التربية،ع رسالة ،ري لدى الطالب  ، دور العلم يف تنمية مهارات التفك      )١٩٩٨( ، امحد حامد  اخلطيب

  .سلطنة عمان دائرة البحوث العلمية بوزارة التربية والتعليم،
 



 ٨٥

 .ردن، دار الكندي للنشر والتوزيع، األ أساسيات يف الكمبيوتر التعليمي،م١٩٩٨ اخلطيب، لطفي،
 

ـ  فلسفة تقومي اإلنسان وخالفته،اخلوىل، حممد على البهي،ادم عليه السالم،      ة  القاهرة مكتبة وهبـه، الطبع

 . الثالثة
 

 .ج٢،بريوت، دار املعرفة،  العظيمالقرآنتفسري  هـ، ،١٤١٣،إمساعيل بن كثري ،الدمشقي
 

والشرائح الشفافة يف حتصـيل طـالب       اآليل  اثر استخدام احلاسب    ) م١٩٩٦( على حممد مجيل،   دويدى،

 يف اجلـدول الـدوري    الصف األول الثانوي مبنطقة املدينة املنورة التعليمية لوحدة الدورات واموعات           

 .،كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، مركز البحوث التربوية)دراسة جتريبية(
 

 .١، جالتفسري واملفسرون) هـ١٣٩٦(الذهيب، حممد حسني 
 

 .دار القلم ،، بريوتأصول علم النفس ،هـ١٤١٧، امحد عزت،راجح
 

 ،)٤٦( السـنة ) ٣( عـدد العريب ال املعلم  ،  جملة    استخدام احلاسوب يف التعليم    ،م١٩٩٣ ،حسن رجب،

 .دمشق، وزارة التربية
 

 .، مكتبة العبيكان، الرياض الكرميالقرآنخصائص  ،هـ١٤١٧ ،فهد عبد الرمحن ،الرومي
 



 ٨٦

مستوى التالوة لدى طالب املرحلة املتوسطة مبدارس       "،  )هـ١٤٢٢(الراشد، شامخ بن جزاع بن شامخ       

جامعـة  .  غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية        رسالة ماجستري "  الكرمي القرآنحتفيظ  

 .الرياض. امللك سعود
 

 .، عامل الكتب ، القاهرة الطفولة واملراهقة :  علم نفس النمو ) م١٩٨٥(سالم زهران ، حامد عبدال
 

شـرعية يف    احلاجات التدريبية ملعلمي العلـوم ال      ) هـ١٤٢٥( الزهراين ، عبدايد بن عثمان بن أمحد        

 .، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض املرحلة اإلبتدائية 
 

 الكرمي على   القرآنأثر إستخدام احلاسب يف تعليم      ) هـ  ١٤٢٦( الزهراين ، مسرية بنت أمحد بن مربوك        

 رسالة ماجستري غـري     ملتوسط ،  الكرمي لدى طالبات الصف األول ا      القرآنالتحصيل واإلجتاه حنو مادة     

 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
 

، جملة رسـالة اخللـيج      هـ  استخدام احلاسبات يف تعليم العلوم األساسية       ١٤١٢ ،:سرحان، امحد عبادة  

 .٤١مكتب التربية العريب لدول اخلليج، السنة الثانية عشرة، العدد: العريب
 

، مركز  ، اإلسكندرية " الكرمي القرآنطرق تدريس    "يةالقرآن العملية التعليمية    ،  ـه١٤٠٤ ،حسن ،سرى

 .اإلسكندرية للكتاب
 

ـ ١٤٢١ ،عبد احلافظ حممد   ،سالمه   للنشر والتوزيع،  دار الفكر  ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم    ، ه

  .األردن ،الطبعة الثالثة
 



 ٨٧

شكالت اليت تواجه تدريس العلوم الدينية يف املرحلـة         أهم امل ). هـ١٤١١(السكران، حممد بن إبراهيم     

رسالة ماجستري غري منشورة،    . الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر الطالب وأولياء أمورهم واملدرسني         

 .جامعة امللك سعود، الرياض. قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية
 

 الكرمي وتالوته ومسـتوى األداء ملهـارات   قرآنالالعالقة بني حفظ   ). "م١٩٩٤(السويدي، وضحى علي    

، جملة التربيـة  ،  "القراءة اجلهرية والكتابة لدى عينة من تالميذ وتلميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة قطر            

 – ١٠٣اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ص ص       : ، السنة الثالثة والعشرون، قطر    )١١١(ع  

١١٩. 
 

تصميم برنامج حاسويب تعليمي مقتـرح يف مـادة الرياضـيات           "). هـ١٤٢٣(ى سويلم   السويلم، هد 

، رسالة ماجستري غري منشورة، قسـم منـاهج وطـرق           "وتطبيقه على طالبات الصف الرابع االبتدائي     

 .التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض
 

 .، الرياض، مكتبة العبيكانربويةمعجم مصطلحات العلوم الت) هـ١٤٢١(الشريفي، شوقي السيد 
 

 استخدامات الكمبيوتر يف تدريس العلوم يف املدارس املصرية أمثلـة           ، م ١٩٨٩فيصل هاشم،  مشس الدين، 

ورقة عمل مقدمة إىل ندوة استخدام الكمبيوتر يف تدريس العلوم          معوقات وحلول ومقترحات،    -تطبيقية

 ١١-٩وير تدريس العلوم جبامعة عني مشس يف املدة مـن          املنعقدة مبركز تط   والرياضيات باملدارس املصرية  

 .م١٩٨٥نوفمرب 
 



 ٨٨

 القـرآن  الكرمي يف مدارس حتفيظ      القرآنتقومي طرق تدريس    ) "هـ١٤٢١(العاصم، سعود بن عبد العزيز      

، يف الفتـرة     الكرمي وعلومه  القرآنندوة عناية اململكة العربية السعودية ب     ". الكرمي التابعة لوزارة املعارف   

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشـريف، وزارة الشـؤون اإلسـالمية            ) هـ٦/٧/١٤٢١ – ٣(من  

 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد، املدينة املنورة
 

على حتصيل طالبات الصف    اآليل  ، أثر تدريس الكيمياء باحلاسب      )هـ١٤٢٠( إميان عمر  العبد الكرمي، 

، رسالة ماجسـتري غـري      حدى املدارس يف مدينة الرياض    األول الثانوي واجتاهان حنو مادة الكيمياء بإ      

 .، السعوديةتربية، جامعة امللك سعود، الرياضمنشورة،كلية ال
 

 دول   يف ورقة عمل قدمت لندوة مشكالت اللغـة العربيـة        قواعد اللغة العربية،  ، م   ١٩٨٩عبيد ،حممد، 

 .م١٩٨٩/ نوفمرب/٦اخلليج يف  
 

 .مكتبة العبيكان: الرياض. خل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملد). هـ١٤١٦. (العساف، صاحل بن محد
 

يف مادة اللغة االجنليزية على     اآليل  أثر استخدام برجميات احلاسب     ،  )هـ١٤٢٣( العتيىب، فاطمة عبد اهللا،   

تربية، جامعة   رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ال      حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي يف مدينة الرياض،       

 .، السعودية سعود، الرياضامللك
 

 .٩ ، جفتح البارئامحد بن على بن حجر ،  ،العسقالين
 



 ٨٩

 تصميم برنامج حاسويب وتطبيقه يف موضوع أحـوال         ،)هـ١٤٢٦(العسريى، عبد الوهاب امحد مرعى    

رسالة ماجستري، قسم املناهج    ،)دراسة جتريبية (الوراثة يف املرياث من مقرر الصف الثاين الثانوي الشرعي        

 .رق التدريس ،كلية التربية،  جامعة امللك سعود، الرياضوط
 

 لدى طالب املرحلـة الثانويـة       القرآنواقع حفظ   ") هـ١٤٢٢(العقيدي، سعود بن علي بن مليحان       

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربيـة،           "  الكرمي القرآنمبدارس حتفيظ   

 .الرياض. جامعة امللك سعود
 

 الكـرمي وتالوتـه     القرآندراسة استطالعية للعالقة بني مدى حفظ       ) "هـ١٤١١(عقيالن، حممد موسى    

، اللقاء السنوي الثالـث يف الفتـرة   "ومستوى األداء ملهارات القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي   

 .لك سعودجامعة املاجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، ، )هـ٢٢/١٢/١٤١١ – ٢٠(
 

أثر استخدام احلاسوب على حتصيل املهارات العددية لدى الطلبة ذوى          ،)م١٩٨٨( تيسري صبحي،  على،

 .األردن كلية التربية، اجلامعة األردنية، ،اجستري غري منشورة،قسم علم النفس، رسالة مصعوبات التعلم
 

 الطبعة الثانيـة، دار     املوديالت،علم املناهج األسس والتنظيمات يف ضوء       م ،م ١٩٩٥ ،حممد السيد  ،على

 .الفكر العريب القاهرة
 

 .، الطبعة األوىلإحياء علوم الدين ،)أبو حامد( حممد بن حممد الغزايل،
 

 .، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، حتقيق حممد العريب"اإلتقان ) "هـ١٤١٥(الغزي، حممد بن حممد 
 



 ٩٠

 .دار املكتبات :جدة ، الكرميلقرآناكيف حتفظ هـ ١٤١٨  عبد الرازق،حيي الغوثاىن،
 

، دار الفكـر    تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي والعشـرين        ،إبراهيم عبد الوكيل   ،الفار

 .العريب، القاهرة
 

م ،الربجميات والكمبيوتر واجلاهزة التقنية احلديثة واستخدمتها يف اـال           ١٩٩٦ ،الفريح، سعاد عبد العزيز   

مجـادى  ١٨-١٦، الكويـت  مل مقدمة إىل ندوة التقنيات التربوية بدول اخلليج العريب        ورقة ع التعليمي،

 .م١٩٩٦ اكتوبر٣٠-٢٨/هـ١٤١٧الثانية
 

سب اآليل واسـتخداماته يف     احلا: أسس ومبادئ احلاسب اآليل    ")هـ١٤٢٠(فوده، أولفت حممد أمحد     

 .، كلية التربية، جامعة امللك سعود"التعليم

 

، الد السادس،   ، الة العربية  واقع استخدام احلاسوب يف التعليم بالوطن العريب      : م ،١٩٨٦ ، عصام القال

 .العدد األول، مارس
 

الوسائل التعليمية وتكنولوجيـا التعلـيم املضـمون والعالقـة           ")م١٩٩٩(، ياسني عبد الرمحن     قنديل

   .دار النشر الدويل، الرياض" والتصنيف

 

 مكتبة العبيكـان للنشـر      ال وتكنولوجيا التعليم ، الطبعة األوىل      مقدمة يف االتص   م١٩٩٨ :زكريا الل،

 .والتوزيع
 



 ٩١

أثر التربية اإلسالمية واللغة العربية تصور مقتـرح لتدريبـه وتنميـة            ") م١٩٨٦(لطفي، حممد قدري    

 .، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية، تونس"مهاراته
 

 عمـان، األهليـة     ختطيط املنهج وتطويره،  ،    ، امحد حسني وعودة عبد اجلواد     م١٩٩٥ ،اللقاىن وأبو سنينة  

 .للنشر والتوزيع
 

يف تـدريس مـادة   اآليل   أثر استخدام إحدى برجميات  احلاسب        ،)هـ١٤٢٠( إبراهيم عبد اهللا   اللهيب،

غـري  ، رسالة ماجستري    الفيزياء على التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي مبدارس الرياض         

 .منشورة،كلية التربية، جامعة امللك سعود
 

  .، التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربيةمرسى ،حممد منري 
 

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣:امليسر يف علم النفس التربويتوفيق وبلقيس ،امحد، مرعى،
 

اآليل  الوطين للحاسـب     ، إعداد إدارة خدمات املستفيدين يف املركز      ١٩٨٧اآليل،  املركز الوطين للحاسب    

م، عـدد   ١٩٨٧-م١٩٨١خـالل االعـوام   اآليل  التدريب يف املركـز الـوطين للحاسـب         إجنازات  –

 .صفحة٢٨الصفحات
 

 ،دار إحياء التراث العريب ،بريوت، مراجعة حممـد         صحيح مسلم  هـ ،    ١٤١٦مسلم ،مسلم بن احلجاج،   

 .فؤاد عبد الباقي
 

 .، كتاب صالة املسافرينمسلماملنهاج شرح صحيح ، مسلم بن احلجاج، مسلم



 ٩٢

 

 الكرمي يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميـذ          القرآندور  ) "هـ١٤١١(املغامسي، سعيد بن فاحل     

اجلمعيـة  ). هـ٢٢/١٢/١٤١١ – ٢٠(، اللقاء السنوي الثالث يف الفترة       "املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة   

 .جامعة امللك سعود، السعودية للعلوم التربوية والنفسية
 

أهم مشكالت تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيـة         ). هـ١٤٠٩(املفدى، صاحل بن سليمان     

جامعة امللـك   . رسالة ماجستري غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية         . مبنطقة الرياض 

 .سعود، الرياض
 

 مطابع جامعة امللـك     -احلاسب يف تدريس مادة الرياضيات     دور   ـ،ه١٤١١،عبد اهللا بن عثمان    املغرية،

 . جامعة امللك سعود، الرياض-سعود
 

 . ،مطبوعات جامعة امللك سعود،الرياضاحلاسب والتعليم ، هـ١٤١٨اللة عثمان،  عبد ،املغرية 
 

لية التربية،  كجملة  الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية،     م ، ١٩٩٢املناعي، عبداللة سامل الصاحل ،      

 .١٠١الدوحة، قطر، العدد
 

 

، مركز البحوث   ، تصميم ملقرر مقترح عن استخدام احلاسوب يف التعليم        م١٩٩٣  عبد اهللا سامل،   ،املناعي

 .جامعة قطر كلية التربية،التربوية، 
 



 ٩٣

،حوليـة  تعليميةالتعليم مبساعدة احلاسوب يف العملية التعليمية وبرجمياته ال       اللة سامل الصاحل ،    عبد ،املناعي

 .قطر العدد الثاين عشر، كلية التربية،
 

 .اإلسالمي، مؤسسة املنتدى ، الرياضيةالقرآناملدارس والكتاتيب  ،هـ١٤١٧. اإلسالمياملنتدى 
 

 ١٥، العـدد    جملة العوم والتقنيـة    كمادة ووسيلة تعليمية،     يل احلاسب اآل  م،١٩٩١مندورة، حممد حممود،  

  .الرياض
 

مكتبة اجلمهورية   :القاهرة ،الترغيب والترهيب من احلديث    ،ـه١٣٩٠ين عبد العظيم  زكى الد  ،املنذرى

 .١جالعربية،
 

منشورات ذات   ،ية القدرة على التفكري االبتكارى     ،تكنولوجيا التعليم وتنم   ،١٩٨٦ ، امحد حامد  ،منصور

  .، الكويتالطبعة األوىل،سلسلة تكنولوجيا السالسل،
 

 م١٩٩٤هـ،١٤١٥، والتدريب املهيناملؤسسة العامة للتعليم الفين
 

 . هـ١٤١٩ ، موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية
 

م ١٥٠,٣(، إيداع مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض         ٥ج،  )م١٩٩٨(موسوعة علم النفس الشاملة     

 ).وع

، رسـالة   رحلة الثانويـة     الكرمي يف امل   القرآن معوقات تدريس    ) هـ  ١٤٢٣(  ، خالد بن غنيم      اهلمزاين

 .ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 



 ٩٤

 

 .، الطبعة الثالثةسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةهـ، ١٤٠٠وزارة املعارف، 
 

 القـرآن أسباب ضعف طالب املرحلة املتوسطة يف تـالوة         ") هـ١٤١٠(جنادات، أمحد حممد اجلندي     

رسـالة  "  الكرمي مبدينة مكـة املكرمـة      القرآنكرمي من وجهة نظر مشريف التربية اإلسالمية ومعلمي         ال

 .ماجستري غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى
 

 . ،حتقيق عبد القادر االرناؤوطالقرآن، التبيان يف آداب محلة حيىي بن شرف الدين  ،النووي
 

 .٦،ج،منهاج شرح صحيح املسلمحيىي بن شرف الدين  ي،النوو

 

 



 ٩٥
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