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:مستخلص البحث  
 درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم :عنوان الدراسة

  .الوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدةواألجھزة الصوتیة في تدریس الت
 ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة :أھداف الدراسة

مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط والتنفیذ والتقویم لدروس 
ة جدة، والتعرف على الفروق بین متوسطات درجة التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدین

توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة، تبعًا 
  ).سنوات الخبرة، المؤھل، التخصص(لمتغیرات الدراسة 

 عبارة عن  اتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وقام الباحث بتصمیم أداة الدراسة وھي:اإلجراءات
مھارات في مجال التخطیط لدروس التالوة، ) ١٠(مھارة، وھي ) ٣٦(بطاقة مالحظة، تضمنت 

مھارات في مجال التقویم، وتم التحقق من صدقھا وثباتھا، ) ٦(مھارة في مجال التنفیذ، و) ٢٠(و
ة للعام وتم جمع البیانات من خالل زیارة عینة عشوائیة من معلمي التربیة اإلسالمیة بمدینة جد

معلمًا، وقد عولجت البیانات إحصائیًا، وتم استخدام ) ٣٠(ھـ، وعددھم ١٤٣٧-١٤٣٦الدراسي 
  .مجموعة من األسالیب واالختبارات اإلحصائیة

  :أبرز نتائج الدراسة
  مھارة من مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة ) ٣٦(حددت الدراسة

و التربیة اإلسالمیة عند تدریسھم تالوة القرآن الكریم لتالمیذ التي ینبغي أن یطبقھا معلم
 .المرحلة االبتدائیة

  أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة
الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، جاءت كبیرة حیث بلغ 

 ).٤٫٠٠ من٣٫٥٣(ي العام المتوسط الحساب
  أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة

الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، جاءت متوسطة، حیث بلغ 
 ).٤٫٠٠ من٢٫٨٧(المتوسط الحسابي العام 

 المیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلس
الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، جاءت ضعیفة، حیث بلغ 

 ).٤٫٠٠ من٢٫٢٢(المتوسط الحسابي العام 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة

تخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى سنوات الخبرة، والمؤھل مھارات اس
 .العلمي، والتخصص

Abstract 
Researcher Name/ALBRAA ALI AHMED MADKHALI      
Degree/Master 
Study title: The degree of using the Quran laboratories and audio devices 
skills by Islamic education teachers in the teaching of recitation to primary 
school students in Jeddah. 
Objectives of the study: This study aimed to recognize the degree of using 
the Quran laboratories and audio devices skills by Islamic education 
teachers in planning, implementation, and evaluation of recitation lessons 
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among primary school students in Jeddah, and to learn about the 
differences between the mean of using the Quran laboratories and audio 
devices by Islamic education teachers depending on the variables of the 
study which include years of experience, qualification, and specialization. 
Procedures: The study followed a descriptive approach, and the researcher 
designed a study tool, which is a note card, included (36) skills as follow: 
(10) skills in planning for recitation lessons, (20) implantation skills, (6) 
evaluation skills. These skills were verified for validity and reliability. 
Then, the data were collected by randomly visiting thirty of Islamic 
education teachers in Jeddah for the academic year 1436-1437h.The data 
were analyzed statistically by using a range of methods and statistical tests. 
The most important results of the study: 
• The study determined (36) skills of using the Quran laboratories and 
audio devices that should be applied by teachers of Islamic education at 
teaching Quran recitation to primary school students. 
• The degree of using the Quran laboratories and audio devices skills by 
Islamic education teachers in the planning of recitation lessons to primary 
school students was high; the arithmetic mean was (3.53 of 4.00). 
• The degree of using the Quran laboratories and audio devices skills by 
Islamic education teachers in the implementation of recitation lessons to 
primary school students came medium, reaching the arithmetic mean of 
(2.87 of 4.00). 
• The degree of using the Quran laboratories and audio devices skills by 
Islamic education teachers in the evaluation of recitation lessons to primary 
school students were weak, with an arithmetic mean of (2.22 of 4.00). 
• No significant differences were found in the means of the degree of using 
the Quran laboratories and audio devices skills by the Islamic education 
teachers is attributed to the years of experience, academic qualification, and 
specialization. 

  :مقدمة
ل عظیم ، فقد ورد في ذلك أحادیث كثیرة لعل من أھمھا، ما لتعّلم القرآن الكریم وتعلیمھ فض     

: "  ونحن في الصفة فقال صلى اهللا علیھ وسلمخرج رسول اهللا :  قال جاء عن عقبة بن عامر 
أیكم یحب أن یغدو كل یوم إلى بطحان أو إلى العقیق، فیأتي منھ بناقتین كوماوین في غیر إثم وال 

أفال یغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم أو یقرأ آیتین : "  نحب ذلك ، قالیا رسول اهللا: فقلنا " قطع رحم 
من كتاب اهللا عز وجل خیر لھ من ناقتین، وثالث خیر لھ من ثالث ، وأربع خیر لھ من أربع ، ومن 

صلى اهللا قال رسول اهللا :  قال، وعن عثمان بن عفان )٨٠٣مسلم، رقم" (أعدادھن من اإلبل 
، وعن عبداهللا بن مسعود )٣٧٣٩البخاري، رقم رقم" ( من تعلم القرآن وعلمھ خیركم  " علیھ وسلم
من قرأ حرًفا من كتاب اهللا فلھ بھ حسنة، والحسنة  "صلى اهللا علیھ وسلمقال رسول اهللا :  قال
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الترمذي، رقم " (حرف، ولكن ألف حرف والم حرف ومیم حرف ) ألم: (بعشر أمثالھا، ال أقول 
  .األحادیث الكثیرة التي وردت في ھذا المجال، وغیرھا من )٢٩١٠

     ولفضل القرآن الكریم ومكانتھ وقدره وعلو شأنھ، اعتنى بھ المسلمون، وحرصوا على تعلیمھ 
ولقد تعددت الجھود من الدول واألفراد في تعلیم . وتعلمھ، منذ عھد نبینا محمد، إلى عھدنا الحاضر

ودیة رائدة في ھذا المجال، وال غرابة في ذلك ففیھا مھبط كتاب اهللا، وتعد المملكة العربیة السع
الرسالة ومنبع الوحي، فاھتمامھا بالقرآن الكریم قد تنوع من طباعة، ومسابقات، وندوات، 

، وقد نصت وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة في المادة )٣ھـ، ص١٤٢٩السبیعي، (ومؤتمرات 
ل الدولة على إشاعة حفظ القرآن الكریم، ودراسة علومھ، تعم"الثالثة والسبعون بعد المائة على أن 

ھـ، ١٤١٦وزارة المعارف، " (قیاًما بالواجب اإلسالمي في الحفاظ على الوحي، وصیانة تراثھ
  ).١٩ص

     ومن ھذا المنطلق اھتم التربویون بطرق تدریس القرآن الكریم ومھاراتھ، في جمیع مراحل 
تدائیة خاصة؛ وذلك ألن ھذه المرحلة من أھم المراحل في التعلیم، التعلیم عامة، وفي المرحلة االب

: ومن أھم طرق تدریس القرآن الكریم في ھذه المرحلة ھي. فیتعلم فیھا التلمیذ القراءة، والكتابة
التلقي والمشافھة من أفواه "أن طریقة ) م٢٠٠٣(طریقة التلقي والمشافھة، فقد ذكر سعید 

فضل طرق تعلیم وتحفیظ القرآن الكریم للمبتدئین من تالمیذ المرحلة المتخصصین المتمكنین من أ
االبتدائیة؛ وذلك ألنھا ھي الطریقة التي ارتضاھا اهللا سبحانھ وتعالى للنبع األول من الصحابة؛ فقد 

 صلى اهللا علیھ وسلم بتلقي القرآن الكریم من رسول اهللا – رضوان اهللا علیھم –تشرف الصحابة 
   .٧٤ص"أن تعلموه قاموا بنقل ذلك النور إلى سائر بالد العالممشافھة، وبعد 

     ومع اھتمام المربین بطرق تدریس القرآن الكریم ومھاراتھ، إال أن المتأمل في الواقع التعلیمي 
یالحظ ضعف قراءة التالمیذ، وعدم إلمامھم بأحكام التجوید وآداب التالوة، فضال عن إتقان القراءة 

؛ ویعود ذلك لعدة أسباب لعل من )١٢١ھـ ،ص١٤٣٤الكبیسي وفرحان، (یح على الوجھ الصح
عدم إتقان المعلمین للتالوة الصحیحة، وعدم تخصصھم في تدریس القرآن الكریم، وأیًضا : أھمھا 

عدم استخدامھم لطرق وأسالیب التدریس الحدیثة، لقد اعتاد التالمیذ تبًعا لتعوید معلمیھم لھم على 
 وقد تدعو إلى السئامة لخلوھا من أسالیب اإلثارة والتشویق والتجدید، وقد تجد في طریقة روتینیة،

بعض المدارس أن حصة القرآن الكریم من أثقلھا على التالمیذ؛ وذلك لجمود المعلم في أدائھ، وعدم 
دراسة : اھتمامھ بالتجدید والتغییر إلى األفضل، ویؤكد ذلك عدد من الدراسات من أھمھا

). ھـ١٤٢٧السیف، ( و) ھـ١٤٢٦الشمري، (و) ھـ١٤٢٣الھمزاني، (و )ھـ١٤٢٠، الشمراني(
وللوسیلة التعلیمیة الجدیدة دور ھام في عملیة التعلم بصفة عامة، وفي التالوة والتجوید بصفة 
خاصة، ولكن واقع زماننا یبین لنا ضعفًا في المعلم والتلمیذ جعل الحاجة ماسة إلى استخدام 

إلى أن تقنیات التعلیم الحدیثة بأنواعھا تقوم ) ١٣٩م ،ص٢٠١٣(طار وكنسارة الوسائل، ویشیر ع
بأدوار فاعلة في عملیة التعلیم ، ال یستطیع أي إنسان مھما بلغت قدرتھ أن یؤدیھا، كما أنھا تقوم 
بدور ھام یعمل على االحتفاظ بالتعلم ، وتثبیت المعلومات في أذھان المتعلمین، وتساعدھم على 

 ما یتعلمونھ في حیاتھم الیومیة، عن طریق إكسابھم للخبرات الحیة، وإثارة اھتمامھم للمادة استخدام
الفھیقي، ( و) ھـ١٤٢١الیوسف، (و) ھـ١٤١٦الزعاقي، (التعلیمیة، وھذا ما دلت علیھ دراسة 

السبیعي، (و) ھـ١٤٢٧الشمري، (و) ٢٠٠٤صبحي و عبداهللا، ( و) م٢٠٠٣سعید، (و) ھـ١٤٢٤
أن إتقان "إلى ) ھـ١٤٢١(، ویشیر زیتون )ھـ١٤٣١الذوادي، ( و) ھـ١٤٢٨لدویش، ا(و) ھـ١٤٢٩

المعلم لمھارة استخدام الوسائل التعلیمیة یعد أمرًا ال غنى عنھ لنجاحھ في تنفیذ التدریس، فضًال عن 
إن حاجة المعلم لتنمیة " ، ثم یذكر "كون ھذه المھارة ذات عالقة وثیقة بمھارات التدریس األخرى

ذه المھارة تعد حاجة ماسة حتى تصبح معلمًا ناجحًا، ومن ثم یصبح تدریسك حیُا ومفھومًا ومثیرًا ھ
  ،٢٧٠ص"وثریًا
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     وقد تطورت تقنیات التعلیم بشكل كبیر في السنوات األخیرة، ویتضح ذلك من خالل المراحل 
ن تعرف بتكنولوجیا التطویریة التي مرت بھا والتي صاحبھا تغیر في مسمیاتھا، حتى أصبحت اآل

الوسائل السمعیة، : المرحلة األولى: "إلى ھذه المراحل) م١٩٩٩(التعلیم، حیث أشار الكلوب 
. الوسائل المعینة ووسائل اإلیضاح: المرحلة الثانیة. الوسائل البصریة، الوسائل السمعیة البصریة

المرحلة . ة االتصال التعلیميمرحل: المرحلة الرابعة. مرحلة الوسائل التعلیمیة: المرحلة الثالثة
  .٢٠ص"تكنولوجیا التعلیم أو تقنیات التعلیم: الخامسة

     ویعد معمل القرآن الكریم من التقنیات الحدیثة ذات الطابع العملي التي نشأت مؤخًرا حیث یقوم 
 لذلك دور على استخدام األجھزة التقنیة الحدیثة التي تساعد في تعلیم تالوة القرآن الكریم، وقد یكون

  ).٤ھـ، ص١٤٢٩السبیعي، (فاعل في تسھیل العملیة التعلیمیة 
     ومن المالحظ على معلمي التربیة اإلسالمیة عزوفھم عن استخدام تقنیات التعلیم، فقد أوصت 

بضرورة استخدام ) ھـ١٤٢١الراشد، (و) ھـ١٤٢١العاصم، (و) ھـ١٤٢٠الشمراني، (دراسة 
  .من شأنھا التغلب على السلبیات في التدریستقنیات تعلیم متنوعة وحدیثة 

     إن توظیف معلم التربیة اإلسالمیة لمھارات استخدام معمل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في 
دروس التالوة، إلى جانب التلقین والمشافھة یزید في مستوى إتقانھ، وإتقان تالمیذه، حیث تعمل ھذه 

علم في توضیح اآلیات المقررة، وتلقین التالمیذ ألحكام التالوة المعامل واألجھزة على مساعدة الم
الصحیحة، وتصحیح النطق لدیھم، وترسیخ اآلیات، وخلق بیئة تعلیمیة رائعة، وإثارة الدافعیة 

  .لدیھم، وخاصة عندما تكون التالوة من القراء والمشایخ المتقنین للتالوة
  :مشكلة الدراسة

 بالقرآن الكریم وتعلیمھ وتدریسھ، یقتضي االھتمام بمن یقوم بھذه من المعلوم أن االھتمام     
المھنة، فال یختلف اثنان أن المعلم ھو العنصر المھم في النظام التعلیمي، وقد أولت وزارة التعلیم 

  .جلَّ اھتمامھا إلنجاح العملیة التعلیمیة من جمیع جوانبھا
د المعلم عامة، وتطویر مستواه، وتزویده بمھارات ولكن على الرغم من كل ھذا االھتمام بإعدا     "

التدریس، واالھتمام بمعلم القرآن الكریم وإعداده خاصة، فإننا ال نزال نستمع ألصوات تشكو من 
" قصور في أداء المعلمین في عملیات التدریس وافتقارھم لكثیر من مھاراتھ وقدراتھ

شرفین التربویین، تبین وجود ضعف في ، وبالرجوع إلى بعض تقاریر الم)٢٤، صھـ١٤٢٩جان،(
مستوى األغلبیة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة، وأیضًا ضعف في مستوى المعلمین أنفسھم، وھذا ما 

الھمزاني، (و) ھـ١٤٢٢الراشد، (و) ھـ١٤٢٠الشمراني، (أثبتتھ عدد من الدراسات العلمیة، كدراسة 
، لھذا كانت )ھـ١٤٢٦السیف، (و) ھـ١٤٢٦حشروف، (و) ھـ١٤٢٦الشمري، (و) ھـ١٤٢٣

الضرورة لسد ھذا الضعف، إلى استخدام التقنیات والوسائل التعلیمیة، ومعامل القرآن الكریم في 
المدارس، ومع أن ھناك توافر لمثل ھذه التقنیات، إال أن ھناك ضعفًا في توظیفھا من قبل المعلمین، 

، وفي ظل ھذا العصر الذي نعیشھ، نتیجة وخاصة توظیف معامل القرآن الكریم، واألجھزة الصوتیة
لتسارع التكنولوجیا والتقنیات، كان لزاًما على معلم التربیة اإلسالمیة، مواكبة ھذا التقدم وذلك 
بتوظیف ھذه الوسائل والتقنیات؛ وذلك أنھا تعمل على تعزیز عملیة تدریس القرآن الكریم، وقد ذكر 

 أن ھناك فرقًا بین من یدرس بالطریقة التقلیدیة، وبین حیث بین) ھـ١٤٢٩السبیعي، (إیجابیة ذلك 
من یدرس باستخدام معامل القرآن الكریم، وما تشتمل علیھا من أجھزة حدیثة متطورة، حیث وجد 
إتقانًا وجودة وانطالقًا في الترتیل بعد استخدام التقنیات الحدیثة، وقد دلت العدید من الدراسات على 

) ھـ١٤٢١الیوسف، (و) ھـ١٤١٦الزعاقي، (و) م١٩٩٠اهللا وملكاوي،عبد(ذلك، من أھمھا دراسة
، وھذا یدل )ھـ١٤٣١الذوادي، (و) ھـ١٤٢٨الدویش، (و) ھـ١٤٢٧الشمري، (و) م٢٠٠٣سعید، (و

على فاعلیة الوسیلة التعلیمیة في دروس التالوة للقرآن الكریم، وكما أوصت عدد من الدراسات ، 
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التعلیمیة المعینة على تیسیر تعلیم القرآن الكریم، وتوظیفھا بضرورة الحرص على توفیر الوسائل 
الراشد، (في داخل الفصل المدرسي، وبخاصة مستحدثات تقنیات التعلیم، ومن أھمھا دراسة 

، وقد ورد في توصیات )م٢٠٠٦الفقیھ، (و) ھـ١٤٢٦السدحان، (و) ھـ١٤٢٤الفھیقي، (و) ھـ١٤٢٢
بضرورة توظیف التقنیة ) ھـ١٤٣٠(ة تقنیة المعلومات ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصر

بتشجیع المعلمین على ) م٢٠١٥( الحدیثة في تعلیم وخدمة القرآن الكریم، وأوصت الزدجالي 
  .توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن الكریم

دة من أحدث باالستفا) ھـ١٤٣٦(      كما أوصى المؤتمر الدولي الثاني لتطویر الدراسات القرآنیة 
التقنیات المعاصرة في تدریس مقررات الدراسات القرآنیة، وتوظیف المعامل التقنیة لتقریب القرآن 
وعلومھ للتالمیذ والطالبات، وجاء في توصیات مؤتمر جامعة طیبة الدولي في توظیف تقنیة 

یة واألھلیة حث المؤسسات التعلیمیة الحكوم) ھـ١٤٣٥(المعلومات لخدمة القرآن الكریم وعلومھ 
على تبني التعلیم اإللكتروني في تعلیم القرآن الكریم، وأوصى بإجراء بحوث ودراسات في مجال 
توظیف تقنیة المعلومات لخدمة القرآن الكریم، ویدل ھذا على أھمیة توظیف المعامل واألجھزة 

  .الصوتیة المتخصصة في تعلیم القرآن الكریم،
 للقرآن الكریم، ومالحظتھ ومقابلتھ ومناقشتھ لعدد من معلمي      ومن خالل عمل الباحث معلمًا

القرآن الكریم، الحظ قصورًا واضحا في توظیف الوسائل التعلیمیة في دروس التالوة من قبل 
المعلمین، وقد یوجد في بعض المدراس معامل للحاسب اآللي، وغرفة خاصة بالقرآن الكریم، إال 

  .أنھا مھملھ وال تستخدم إال نادرًا
     وفي استطالع أجراه الباحث على المعلمین، جاءت نتائجھ بأھمیة الموضوع، وعلیھ فإن 
الدراسة الحالیة جاءت للكشف عن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل 

 .القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في تدریس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة
  :أسئلة الدراسة

  :     مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة 

  .الصوتیة في تدریس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة
  :عیةویتفرع من ھذا السؤال أربعة أسئلة فر

ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة  -١
 الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟

ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة  -٢
  فیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟الصوتیة في التن

ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة  -٣
  الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟

جة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات در -٤
مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى سنوات الخبرة، 

  والمؤھل، والتخصص؟
  :أھداف الدراسة

  :تھدف ھذه الدراسة إلى          
تعرف درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم  -١

 . الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدةواألجھزة



  

  م٢٠١٩ة لسن) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٤٧

تعرف درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم  -٢
 .واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة

یة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم تعرف درجة توظیف معلمي الترب -٣
 .واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة

التعرف على الفروق بین متوسطات درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات  -٤
سنوات الخبرة، (غیرات الدراسة استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة، تبعًا لمت

  ).المؤھل، التخصص
  :أھمیة الدراسة

  :تتمثل أھمیة الدراسة من ناحیتین         
  :من الناحیة النظریة في اآلتي: أوًال

 .ارتباط ھذه الدراسة بالقرآن الكریم، الذي ھو مصدر التشریع األول -١
یة لمھارات استخدام المساھمة في التعرف على درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالم -٢

 .معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في دروس التالوة
من الممكن أن تسھم ھذه الدراسة في توفیر قاعدة معرفیة عن طریقة استخدام معمل القرآن  -٣

 .الكریم، ومكوناتھ
ارتباط الدراسة بالمرحلة االبتدائیة، التي تعد مرحلة عمریة مھمة لتعلیم تالوة القرآن  -٤

 .كریمال
  :من الناحیة العملیة في اآلتي: ثانیًا

تساعد ھذه الدراسة مشرفي التربیة اإلسالمیة، في الكشف عن درجة توظیف معلمي  -١
التربیة اإلسالمیة لمھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة؛ وذلك لعقد 

ل القرآن الكریم، الدورات التدریبیة وورش العمل للمعلمین في طریقة استخدام معام
 .والوسائل التعلیمیة

توضح لمعلمي التربیة اإلسالمیة مفھوم ومكونات معامل القرآن الكریم، واألجھزة  -٢
 .الصوتیة، المستخدمة في تدریس القرآن الكریم

یستفید منھا حلقات تحفیظ القرآن الكریم، من التالمیذ والمعلمین، في معرفة طرق حدیثة  -٣
 .لتدریس القرآن الكریم

تسھم نتائج ھذه الدراسة في فتح المجال أما الباحثین إلجراء بحوث أخرى، حول مھارات  -٤
  .استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة

  :حدود الدراسة
  :     یمكن إیجاز حدود الدراسة في اآلتي

  :الحدود الموضوعیة
ة اإلسالمیة مھارات استخدام      تقتصر ھذه الدراسة على الكشف عن درجة توظیف معلمي التربی

  .معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في تدریس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة
  :الحدود الزمنیة

  .ھـ١٤٣٧-١٤٣٦تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
  :الحدود المكانیة

  . جدة بالمملكة العربیة السعودیةتم تطبیق ھذه الدارسة في محافظة
  



  

  م٢٠١٩ة لسن) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٤٨

  :الحدود البشریة
  .تم تطبیق ھذه الدراسة على معلمي التربیة اإلسالمیة        

  :مصطلحات الدراسة
  : تناولت الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة      

  :توظیف
  ).٢٤٦٤ھـ، ص١٤٢٩عمر، (تثمیر المال وتنمیتھ : توظیف المال. مصدر وظَّف:      في اللغة

ھو استثمار المعلم لمعامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة :      والتعریف اإلجرائي في الدراسة
  .المتوفرة داخل المدرسة في دروس تالوة القرآن الكریم

  مھارات
مصدر مھر، یقال مھر الشخص في الشيء أتقنھ وبرع "، المھارة )ھـ١٤٢٩(     كما أوردھا عمر

  .٢١٣٢ص" فیھ وأجاد
األداء الجید لعمل ما، والذي یكتسب نتیجة "لفظ المھارة على أنھ ) م٢٠٠٨(     وعرفھا السعدني 

للتدریب علیھ، أو ھي القدرة على القیام بعمل معین بدرجة عالیة من اإلتقان في أقل وقت ممكن، 
  . ١٥٨ص"وبأقل جھد وتكلفھ ممكنھ مع تالفي األخطار

دام معلم التربیة اإلسالمیة معامل القرآن الكریم واألجھزة درجة استخ:      التعریف اإلجرائي
  .الصوتیة داخل المدرسة بیسر وسھولة، ودقة، وإتقان

  معامل القرآن الكریم
عمر، (اسم مكان، وھو مكان یجمع العمال وآالت العمل لتصنیع منتج ما : جمع معامل:      معمل

  ).١٥٥٦ھـ ص١٤٢٩
قاعة دراسیة تحتوي على مقصورات مفصولة، مجھزة "نھ بأ) ھـ١٤٢٩(     ویعرفھ السبیعي 

بحاسبات آلیة ترتبط فیما بینھا بشبكة داخلیة تستخدم للتعلیم والتدریب، وتستخدم فیھ أحدث التقنیات 
 الخاص بالتحكم واختیار DBSفي ھذا المجال مثل اللیزر الصوتي والمرئي، باإلضافة إلى جھاز 

  .٧ص" ومراقبة أجھزة الطالب
ھو عبارة عن قاعة مخصصة لتعلیم القرآن الكریم، تحتوي على أغلب :   التعریف اإلجرائي   

األجھزة المتاحة في مراكز مصادر التعلم، ویتم استخدامھا بشكل خاص لتعلیم القرآن الكریم، 
  .وتتمیز بإضفاء جو من الروحانیة أثناء التعلم، وتنقل الطالب من الجو الرتیب في الفصول الدراسیة

  :األجھزة الصوتیة
مجموعة الوسائل التي تعمل على نقل "الوسائل السمعیة بأنھا ) ھـ١٤٣٠(     یعرف الحیلة 

الرسائل، واألفكار، والمعلومات، واالنفعاالت من المرسل إلى المستقبل في عملیة التواصل 
  .٢٤١ص"اللفظي

ا صوًتا مسموًعا، وتكون متوفرة      ویعرفھا الباحث ھنا بأنھا عبارة عن األجھزة التي یصدر منھ
  .جھاز التسجیل، واألشرطة، والمیكرفون، والسماعات: داخل المدرسة مثل

  :التالوة
تبعتھ، وتتالت ): تلوتھ(تعني اإلتباع، ومنھا قولھ : بأن كلمة تالوة) ھـ١٤٣٢(     یعرفھا الجالد 

قرأ قراءة، وتطلق التالوة على األمور، تال بعضھا بعًضا، وتلوتھ قرأتھ، وتال یتلو تالوة یعني 
  .٢٢٦ص" طریقة أداء القرآن الكریم لفظیًا مع مراعاة سالمة النطق بالحروف والكلمات
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القراءة المتأنیة، بترسل، وتحقق، "التالوة بأنھا ) ھـ١٤٢١(     وفي االصطالح عرف الطویل 
وتحقیقھما، والتمكن منھما وتبین وتمھل في األداء، ویتحقق ذلك بإقامة الحروف، وبیان الحركات، 

  .١٣١ص"في النطق من غیر مبالغة، وال تكلف
بأنھا قراءة آیات القرآن الكریم بطریقة صحیحة وسلیمة من األخطاء، مع : ویعرفھا الباحث إجرائیًا

 .مراعاة أحكام التجوید
  :اإلطار النظري: أوًال
قرآن الكریم، وأھمیتھ، وأھدافھ، تدریس ال: تناول الباحث في ھذا الفصل ثالثة مباحث وھي     

وتعریف التالوة، وفضلھا، وآدابھا، وطرق تدریسھا، بعد ذلك تناول مھارات التدریس، مفھومھا، 
وتصنیفاتھا، وما یتعلق بھا، وأخیًرا تناول التقنیة في تدریس القرآن الكریم، عرض من خاللھ 

 واألجھزة المستخدمة في عملیة تعریف لبعض المصطلحات المتعلقة بالتقنیة، وبعض التقنیات
تدریس القرآن الكریم، ثم ختم بذكر معامل القرآن الكریم، تعریفھا، وأھدافھا، ومكوناتھا، واألجھزة 

  .الصوتیة وما یتعلق بھا، ثم الدراسات السابقة، والتعلیق علیھا
  :تدریس القرآن الكریم: أوال

میة تدریس القرآن الكریم؛ وذلك ألنھ المصدر      ال شك في أن أھم ما في مناھج التربیة اإلسال
یرى اإلمام الغزالي . األول للتشریع اإلسالمي، والمصدر األھم لمبادئ التربیة والتعلیم للمسلمین

ُمُكُم اْلِكَتاَب  َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًال مِّنُكْم َیْتُلو َعَلْیُكْم آَیاِتَنا َوُیَزكِّیُكْم َوُیَعلِّ :رحمھ اهللا في قولھ تعالى
إن اهللا قد حدد مھمة النبي محمد في ) ١٥١البقرة، اآلیة  (  َواْلِحْكَمَة َوُیَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن

  ).م٢٠٠٥الشمري، . ( ثالثة عناصر متماسكة في تالوة اآلیات والتزكیة والتعلیم
لى على معلم التربیة اإلسالمیة والقرآن الكریم، فأي      إن تعلیم كتاب اهللا تعالى منة من اهللا تعا

شرف ذاك الذي یتعرض لنفحاتھ مدرس القرآن إذا َعِلم أنھ یدرس خیر كتاب ویحمل أشرف رسالة 
، فالقرآن الكریم ھو )٢٠٠٧بلعاوي، أبو جلبان، ( من رب العالمین وھو منًة منھ تعالى على المتعلم

، لیھدي الناس إلى  عز وجل على خاتم األنبیاء والمرسلین محمد معجزة اهللا الخالدة، أنزلھا اهللا
الحق، ویخرجھم من الظلمات إلى النور، فالقرآن الكریم ھو كالم اهللا عز وجل، أنزلھ على سیدنا 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم بلسان عربي مبین عن طریق أمین الوحي جبریل علیھ السالم، المنقول 

  .المتعبد بتالوتھ، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناسإلینا بالتواتر المعجز 
     ومن ھنا كان تدریس القرآن الكریم، وتعلیم تالوتھ للنشء من أھم العلوم التي یجب أن یھتم بھا 

فال یتقدم على القرآن وعلومھ أي علم كان، فتمتزج بھ قلوبھم، وتلتئم بھ . المعلمون والمربون
  ).١٣ھـ، ص١٤١٩باحارث، . ( دستورھم وقائدھم إلى اهللا عز وجلأرواحھم، فیصبح

  :أھداف تدریس القرآن الكریم
     یھدف تدریس القرآن الكریم في المرحلة االبتدائیة إلى جملة من األھداف، وقد نصت علیھا 

  :وھي كما یلي) ھـ١٤٢٧(وثیقة منھج مواد العلوم الشرعیة 
 .ى نھایة سورة الناس والفاتحة تالوة مجودةأن یتلو الطالب من سورة السجدة إل -١
 .أن یحفظ الطالب سورة الفاتحة وجزئي الملك والنبأ حفظًا متقنًا -٢
 .أن یجّل الطالب كتاب اهللا تعالى بتوقیره والتأدب بآدابھ والعمل بھ -٣
 .أن یتمكن الطالب من فھم ما یقرؤه من كتاب اهللا عز وجل -٤
 .وة وحفظًا تعبُّدًا هللا تعالىأن تقوى صلة الطالب بالقرآن الكریم تال -٥
 .أن یراعي الطالب اصطالحات ضبط المصحف -٦
 .أن تزاد ثروة الطالب اللغویة -٧
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  :تعریف التالوة
  .وھو بمعنى قرأ. كما قال ابن فارس أصل واحد :التالوة في اللغة

ھ الكالم لكن یسمى ب" تال یتلو وقرأ قراءة" التالوة والقراءة في األصل مصدر :      قال ابن تیمیة
  .كما یسمى بھ القرآن، وحینئذ فتكون القراءة ھي المقروء والتالوة في المتلو

     وقد یراد بالتالوة والقراءة المصدر الذي ھو الفعل، فال تكون القراءة والتالوة ھي المقروء 
  ).٨٧ھـ، ص ١٤٢٥رمضان، (والمتلو، بل تكون مستلزمة لھ 

القراءة المتأنیة، بترسل، وتحقق، "بأنھا ) ھـ١٤٢٠(ھا الطویل      والتالوة في االصطالح كما عرف
وتبین وتمھل في األداء، ویتحقق ذلك بإقامة الحروف، وبیان الحركات، وتحقیقھما، والتمكن منھما 

  .١٣١ص"في النطق من غیر مبالغة، وال تكلف
یحة وسلیمة من األخطاء، بأنھا قراءة آیات القرآن الكریم بطریقة صح:      ویعرفھا الباحث إجرائیًا

 .مع مراعاة أحكام التجوید
  :طرق تدریس تالوة القرآن الكریم الشائعة

     حرص المختصون في تدریس القرآن الكریم على تعلیم القرآن بشتى الطرق، وذلك بما یضمن 
سالمة النقل والحفظ والفھم، وقد اختلفت طرق تدریس القرآن على قسمین، قسم یختص بطرائق 

یس حفظ كتاب اهللا تعالى، وقسم خاص بطرائق تدریس تالوة القرآن الكریم، وھذا ھو ما یخصنا تدر
  .في ھذه الدراسة

أن طرق تدریس القرآن الكریم كثیرة لكن یمكن إجمالھا ) م٢٠٠٧(     وقد ذكر بلعاوي وأبو جلبان 
  :في الطرائق اآلتیة

 .الطریقة التقلیدیة التلقین: الطریقة األولى -
 ).الترداد(طریقة المحاكاة : قة الثانیةالطری -
 .المعلم المعاون والمجموعات الصغیرة: الطریقة الثالثة -
  ).من خالل برامج الحاسب اآللي(طریقة التعلم الذاتي : الطریقة الرابعة -
  :التقنیة في تدریس القرآن الكریماستخدام : ثانیا
ارع خالل العقدین اآلخرین، تقدمًا ھائًال في شھد الواقع العالمي الجدید، الذي یتنامى بشكل متس     

مجال التكنولوجیا المعلوماتیة، وما زال ینمو حتى الیوم وبتسارع أكثر من األمس، وقد جاء بالعدید 
یتفاعل أھلھا معًا وكأنھم " قریة صغیرة"من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، التي جعلت من ھذا العالم 

  )ھـ١٤٣٢الحیلة، . (وجھًا لوجھ
وسائل :      وقد درج المربون على استعمال تسمیات متعددة لوسائل االتصال التعلیمیة مثل

الوسائل -والسمعیة والبصریة– الوسائل السمعیة –الوسائل البصریة -الوسائل المعینة-اإلیضاح
  )م٢٠١٣عطار، وكنساره، . ( وتكنولوجیا التعلیم–التعلیمة 

  :مفھوم الوسائل التعلیمیة
أجھزة وأدوات ومواد یستخدمھا المعلم "الوسائل التعلیمیة على أنھا ) م٢٠٠٤(ف سالمة      عر

  .١٨٨ص"لتحسین عملیة التعلیم والتعلم
  :مفھوم تكنولوجیا التعلیم
مصطلح تكنولوجیا التعلیم في أصلھ مصطلح معّرب، "بأن ) ھـ١٤٢٤(     بیَّن شحاتة والنجار 

  .١٥٠ص"تقنیات التعلیم"یة ھو ومرادف ھذا المصطلح في اللغة العرب
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" بمعنى " تكنو" المقطع األول :      وكلمة تكنولوجیا یونانیة األصل، وھي مشتقة من مقطعین
بمعنى فن أو علم، وتشیر بعض الكتابات إلى أن " لوجوس"، والمقطع الثاني "حرفة أو صنعة

  ".منطق"بمعنى " لوجك" المقطع الثاني من كلمة تكنولوجیا ھو 
 ومما سبق یمكن تعریف تكنولوجیا التعلیم بأنھ تطبیق نظمي لمبادئ ونظریات التعلیم عملیا في     

  .١٥٠ص" الواقع الفعلي لمیدان التعلیم
عملیة متكاملة تعتمد على المزج بین "تكنولوجیا التعلیم بأنھا ) ھـ١٤٢٩(     ویعرف محمود 

ة تستھدف توظیف المستحدثات العنصر البشري واألجھزة وفق خطوات وإجراءات علمی
  .٢٠ص" التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة من أجل زیادة فاعلیتھ وكفاءتھ

     مما سبق یتبین أن الوسائل التعلیمیة تدل على كل أداة، أو جھاز، یساعد المعلم في أدائھ لدرسھ 
  .لتعلیمیةبأحسن صورة، بینما تكنولوجیا التعلیم تساعد على تنظیم وتحسین للعملیة ا

  :أھمیة استخدام التقنیة في تدریس القرآن الكریم
     إن استخدام التقنیة في تدریس القرآن الكریم، ال تغني عن التلقي المباشر من المعلم نفسھ، وال 
تغني أیضًا عن الجانب التعبدي، ولكن تأثیره في االھتمام بتحسین التالوة وتصحیحھا، وحیث أن 

 یعتمد على التواصل والتلقي، فإن استخدام الوسائل التي تعتمد على االتصال تدریس القرآن الكریم
  .أمر ضروري

     وال یخفى على الجمیع أثر الوسائل والتقنیات التعلیمیة على مستوى تحصیل التالمیذ، وأیضًا 
م للقرآن زیادة الدافعیة للتعلم، وقد أثبتت عدد من الدراسات ھذا األمر، ومن خالل عمل الباحث كمعل

الكریم شاھد ھذا األثر على التالمیذ، وعلى تحّسن مستواھم في التالوة خاصة، وفي جمیع المواد 
  . عامة

  : التعلیم في تدریس القرآن الكریمالتأصیل الشرعي الستخدام تقنیات
لجواز إال      تعبد اهللا المسلمین بتعلم القرآن الكریم وتعلیمھ وتالوتھ، واألصل في استخدام التقنیات ا

ما دل على تحریمھ دلیل، وھناك أدلة من القرآن الكریم والسنة المطھرة على إباحة استخدام 
الوسائل كأداة بیان وإیضاح، من أجل فھم المعاني، وتوضیح الحقائق، وتقریبھا إلى األذھان، 

ة عن ذھن كالتشبیھ، والوصف، والتصویر الدقیق لألشیاء المحسوسة وغیر المحسوسة، وكونھا بعید
 : السامع فیعرضھا بالوصف أو التشبیھ لتقریبھا من السامع، وجعلھا صورة حیة أمامھ، قال تعالى

ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة ) ١٣(ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة ِفي َقراٍر َمِكیٍن ) ١٢(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطیٍن 
ا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلًقا آَخَر َفَتباَرَك اللَُّھ َعَلَقًة َفَخَلْقَن

 سورة  )١٦(ُثمَّ ِإنَُّكْم َیْوَم اْلِقیاَمِة ُتْبَعُثوَن) ١٥(ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد ذِلَك َلَمیُِّتوَن ) ١٤(َأْحَسُن اْلخاِلِقیَن 
  )١٦-١٢(المؤمنون 

     فھذه اآلیة تشیر إلى أطوار النشأة اإلنسانیة، وتصف كیفیة خلق اإلنسان، الذي بدأ خلقھ من  
الطین في مرحلتھ األولى، ثم جعلھ نطفة تخرج من صلب الرجل، وتستقر في رحم المرأة، ثم 

بدم األم، ثم تصیر مضغة، أي قطعة من تتحول النطفة إلى العلقة التي تعلق بجدار الرحم، وتتغذى 
دم غلیظ مختلط، ثم تجيء مرحلة العظام، فمرحلة كسوة العظام باللحم، ثم یأتي اإلنسان ذو 

ولم یبین النص القرآني بھذا الوصف العجیب مراحل نشوء اإلنسان فحسب؛ . الخصائص المتمیزة
لبعث یوم القیامة، فالموت نھایة بل ذكر أیضًا مرحلة مھمة من مراحل اإلنسان، وھي الموت، وا

  .الحیاة األرضیة، وبدایة للحیاة األخرى
 ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَیتامى ُظْلًما ِإنَّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِھْم ناًرا َوَسَیْصَلْوَن :      وقولھ تعالى 

لحال الذین یأكلون أموال الیتامى بغیر حق، ، ففي ھذه اآلیة تصویر بلیغ )١٠النساء،  ()١٠(َسِعیًرا 
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فتضعك اآلیة في صورة النار في البطون، وصور السعیر، والمصیر الذي ینتظر الظالمین، فتوحي 
  ).ھـ١٤٣٥العلي، . (إلى من یقرب مال الیتیم برؤیة ھذه النار، والولوج فیھا

آخر، ثم دفنھ لیتعلم ھابیل كیف یواري      ومن األمثلة عندما أرسل اهللا تعالى الغراب لیقتل غرابًا 
 َفَبَعَث اللَُّھ ُغَراًبا َیْبَحُث ِفي اْلَأْرِض ِلُیِرَیُھ َكْیَف ُیَواِري َسْوَءَة َأِخیِھ ۚ َقاَل َیا : سوءة أخیھ، قال تعالى

 )٣١المائدة،  (ْصَبَح ِمَن النَّاِدِمیَنَوْیَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َھَٰذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي ۖ َفَأ
وغیر ذلك من األمثلة الكثیرة التي ذكرت في القرآن الكریم، أما في السنة النبویة فقد استخدم      

النبي صلى اهللا علیھ وسلم كل وسیلة بصریة وسمعیة من الممكن أن تساعد على زیادة الفھم، وتأكید 
الھدف المطلوب، فقد استخدم علیھ الصالة والسالم اإلشارة المعنى وتثبیت المعلومة، وتحقیق 

باألصابع، واإلشارة بالید، والیدین، واإلشارة إلى الصدر، واإلشارة إلى اللسان، واإلشارة إلى 
األنف والفم، واستخدم العصا، والحصى، والرسم على األرض، والتوضیحات العلمیة في العبادات، 

  ).ھـ١٤٣٠فرج،(وغیر ذلك 
یقبض العلم ویظھر الجھل والفتن، وكثرة الھرج، قیل یا رسول اهللا وما  " ومن أمثلة ذلك، قولھ     

 أن وعن ابن عباس ) ٨٥رواه البخاري، رقم " (ھكذا بیده فحرفھا كأنھ یرید القتل: الھرج؟ فقال
یدین وال" وأشار بیده على أنفھ"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبھة : "  قالرسول اهللا 

 ، وعن بریدة )٤٩٠رواه مسلم، رقم" (والرجلین وأطراف القدمین، وال نكفت الثیاب وال الشعر
ھذا : قال. قالوا اهللا ورسولھ أعلم. ھل تدرون ما ھذه وھذه؟ ورمى بحصاتین":  قال النبي: قال

 خطًا  خط النبي ":  قال، وعن ابن مسعود )٢٨٧٠رواه الترمذي، رقم  ("األمل، وذاك األجل
مربعًا وخط خطًا في الوسط خارجًا منھ، وخط خطوطًا صغارًا إلى ھذا الذي في الوسط من جانبھ، 

ھذا اإلنسان، وھذا أجلھ محیط بھ أو قد أحاط بھ وھذا الذي ھو خارج أملھ، وھذه الخطوط : فقال
ي، رقم رواه البخار ("الصغار األعراض، فإن أخطأه ھذا نھشھ ھذا، وإن أخطأه ھذا نھشھ ھذا

 صحابتھ في حجة ، ومن ذلك أداءه الصالة على المنبر لتعلیم الصحابة الصالة، وتوجھھ )٦٠٥٤
  .الوادع لتعلم مناسك الحج منھ علیھ الصالة والسالم، وغیر ذلك

    وقد سار على ذلك الصحابة رضوان اهللا علیھم، والتابعین، والسلف الصالح، واجتھدوا في 
عانة على نشر العلم وتعلمھ، ومن أھم ھذه العلوم تعلم القرآن الكریم استخدام ما من شأنھ اإل

  .وتعلیمھ
 بعض التقنیات المستخدمة في عملیة تعلیم القرآن الكریم

تتقدم التكنولوجیا یومًا بعد یوم، وتزداد التقنیات والوسائل المستخدمة في تعلیم كتاب اهللا      
لمتنوعة التي یتباین استخدامھا وتوظیفھا من مكان وتتطور، وفیما یلي عرض لبعض التقنیات ا

  :آلخر، وعلى حسب توفرھا في المدارس، ومن أھم ھذه التقنیات ما یلي
تستخدم " ھي عبارة عن لوحة إلكترونیة حساسة بیضاء :السبورة اإللكترونیة التفاعلیة -١

 للمعلم بشكل تفاعلي بین المدرس والطالب داخل افصل الدراسي، وتعمل باللمس ویمكن
الكتابة علیھا بقلم خاص أو بمجرد تمریر یده علیھا، وھي مجھزة لالتصال بالحاسب وأجھزة 
العرض وبمجرد توصیلھا تتحول إلى شاشة حاسوب عمالقة علیة الوضوح، باإلضافة إلى 

عطار، وكنساره، "(ذلك فھي مزودة بسماعات ومیكرفون لنقل الصوت والصورة
لم القرآن الكریم في عرض اآلیات علیھا، وتوضیح بعض ، ویستخدمھا مع)٢١٨:ھـ١٤٣٤

 .معاني الكلمات، والكلمات الصعبة على التالمیذ بشكل تفاعلي ویجذب االنتباه
 ھو جھاز یقوم بتكبیر مخرجات ):Data Show Projector(جھاز عرض البیانات  -٢

ض، فھو جھاز  إلى شاشة العرDVDجھاز الحاسب أو جھاز الفیدیو أو التلفزیون أو أجھزة 
إلكتروني یستخدم في عرض المواد التعلیمیة الحاسوبیة من جھاز الحاسب، كما یمكن 
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استخدامھ في عرض المواد التعلیمیة المرئیة الموجودة على شرائط الفیدیو، أو من جھاز 
التلفزیون، فمثًال یتم توصیل جھاز الحاسب بجھاز عرض البیانات كبدیل لشاشة الحاسب، 

یات القرآن الكریم من أي برنامج بالحاسب مكبرة على شاشة عرض خارجیة، ویتم عرض آ
 .ویتم نفس العمل مع بقیة األجھزة األخرى

 تحتوي على تسجیل للقرآن DVD وھي عبارة عن أشرطة فیدیو أو :التسجیالت المرئیة -٣
دیو جھاز الفی: الكریم، وتتمیز بسھولة عرضھ، وتستخدم لعرضھا عدد من األجھزة من أھمھا

 .والتلفزیون، والحاسب اآللي مع جھاز عرض البیانات، أو مع شاشة عالیة الوضوح
شبكة عالمیة تتألف من مجموعة من الشبكات " بأنھ) ھـ١٤٢٤( یعرف القضاة :االنترنت -٤

الدولیة المترابطة، حیث یستطیع أي شخص یمتلك جھاز حاسوب ومودم أن یصل إلى 
 .٢٣٦ص"االنترنت من أي نقطة في العالم

وقد استخدم االنترنت في تعلیم وتعلم كتاب اهللا تعالى، فیوجد العدید من المواقع التي تحتوي على 
كامل المصحف بترتیل عدد من القراء المتقنین، ویمكن لمعلم القرآن الكریم الدخول على ھذه 

  :قعالمواقع في الحصة واستخدمھا بكل یسر وسھولة وبجمیع التقنیات، ومن أبرز ھذه الموا
وباإلمكان تحمیل برنامج آیات على الحاسب المحمول أو : موقع آیات التابع لجامعة الملك سعود) أ

.  اللوحي أو الھواتف الذكیة واستخدامھ بدون االتصال بالشبكة بعد تحمیل صوت القارئ المناسب
http://quran.ksu.edu.sa/  

  /http://www.nquran.com: موقع نون للقرآن الكریم) ب
ویحتوي الموقع على عدة لغات، وأیضًا باإلمكان تحمیل البرنامج على : موقع بیت القرآن الكریم) ج

الحاسوب المحمول واستخدامھ بدون االتصال بالشبكة كما أنھ یحتوي على برنامج المعلم القارئ، 
  /http://www.houseofquran.com. وبرنامج تحفیظ القرآن

ع قائم على تعلیم القرآن بتقنیة الحلقات اإللكترونیة ومتابعة تقدم وھو موق: موقع طریق الحقیقة) د
  ).ھـ١٤٣٧األحمدي،  (/net.factway.www://http. الطالب عبر أحدث التقنیات

ویحتوي على عدد من التالوات والمصاحف بأصوات عدد من القراء، : موقع تي في قرآن) ھـ
 مقاطع فیدیو التالوات، ویحتوي أیضا على المصحف الرقمي، ویشمل الموقع عدد من وبعض
  /ar/com.tvquran.www://http. اللغات

. ویحتوي على عدد من المزایا، والكثیر من القراء: موقع المكتبة الصوتیة) و
net.quran3mp.www://http/  

  .     وغیرھا من المواقع التي تناولت تعلیم القرآن الكریم وعلومھ
وسیلة من الوسائل الحدیثة، تعتمد "بأنھا ) م٢٠١٥( عرفتھا سعاد الفیفي :المقارئ اإللكترونیة -٥

لتواصل على شبكة اإلنترنت، حیث یلتقي المعلم والدارس عبر برامج المحادثة أو برامج ا
االجتماعي، لتعلم تالوة القرآن الكریم تالوة صحیحة مع ضبط المخارج والصفات، وكذلك تعلم 

: ، ومن أبرز برامج االتصال في المقارئ اإللكترونیة٧ص"أحكام التجوید، والقراءات العشر
، )inspeak(، وبرنامج انسبیك )skype(، وبرنامج سكایبي )PALTALK(البالتوك 

 ).light c(سيوبرنامج الیت 
وھي قطعة صغیرة متوفرة بإصدارین ویمكن توصیلھا بجھاز عرض : جھاز الكروم كاست -٦

البیانات أو الشاشة ومن ثم بث ما تعرضھ في حاسوبك أو جھازك اللوحي أو ھاتفك الذكي إلى 
العارض بكل سھولة من خالل االتصال بالشبكة ومن دون استخدام أي أسالك أو توصیالت، 

 . علم استخدامھ في عرض آیات المقرر، واختیار من یرید من القراءویمكن للم
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 الحاسب اآللي -٧
     یعتبر الحاسب اآللي من أكثر التقنیات المستخدمة في العملیة التعلیمیة، وخاصة في تدریس 

  .القرآن الكریم، ولھ ارتباط بأكثر األجھزة والوسائل
 تصنع أجھزة الكمبیوتر إلى احتكار أسرار ھذا      ولذلك تسعى الدول المتقدمة التي تشرف أو

الجھاز، ولذا أدركت معظم الدول النامیة أن العبرة لیس في شراء وتأمین ھذا الحاسب أو معرفة 
. كیف یعمل وإنما األھم ھو المساھمة اإلیجابیة في صناعة وتطویر ھذا النظام

  )١١٧م،ص٢٠٠٩فرج،(
  ت التعلیمیةمبررات استخدام الحاسب اآللي في المجاال

مبررات وأسباب استخدام الحاسب اآللي في المجاالت ) ٣٦٩م، ص٢٠١١(     یذكر محمود 
  :التعلیمیة، وھي

 اعتباره أداة مناسبة لجمیع فئات التالمیذ. 
 تھیئة مناخ البحث واالستكشاف أمام التالمیذ. 
 تحسین وتنمیة التفكیر المنطقي وتفھم العالقات. 
 لتعلیمیةاالستفادة من الوسائط ا. 
 القدرة على المحاكاة. 
  المثیر والحافز(التفاعل المباشر واالیجابي من خالل.( 
 توفیر الوقت والجھد في أداء العملیات المعقدة في الدراسة. 
 مساعدة المعلم. 
 تحسین نواتج وفعالیة تعلم التالمیذ، وخاصة في تالوة القرآن الكریم. 
  التمكنتحقیق األھداف التربویة بمستوى عال من. 

     ویرى الباحث أنَّ ھذه المبررات كفیلة بأن تجعل الحاسب اآللي من أھم الوسائل والتقنیات في 
 .العملیات التعلیمیة، وخاصة عند استخدامھا في تدریس القرآن الكریم

  مزایا استخدام الحاسب اآللي كوسیلة تعلیمیة
ام الحاسب اآللي كوسیلة تعلیمیة، أبرز ممیزات استخد) ٣٤٧ھـ، ص١٤٢٧(     أورد الشباطات 

  :وھي ما یأتي
قدرة الحاسب اآللي على تخزین أكبر قدر من المعلومات المتنوعة سواء كانت لفظیة أو  -١

 .مصورة
قدرة الحاسب على معالجة المعلومات والبیانات وعرضھا بصورة شائقة، وكذلك قدرتھ  -٢

 .على التعدیل في المعلومات وتكررھا، والتغییر فیھا
 .تبر من أفضل الوسائل التي تشد انتباه التلمیذ لما فیھا من حركات وألوانیع -٣
 .من أكثر الوسائل التعلیمیة مراعاة للفروق الفردیة بین المتعلمین -٤
 .یستطیع معالجة الصور والرسوم بطرق مختلفة فیرسم بالخطوط واأللوان وبعد الرسوم -٥
ة، ویسمح لكل تلمیذ في السیر في عملیة یعالج األصوات فیمیز بینھا من حیث النغمة والحدَّ -٦

 .التعلم حسب مستواه وسرعتھ، حیث تختار لھا البرامج المناسبة
 .التفاعل مع المتعلم وتوجیھھ دون كلل أو تعب -٧
الحاسب كوسیلة تعلیمیة یعني باالحتیاجات المتنوعة لإلفراد وذلك من خالل تعدد برامجھ  -٨

 .وأنظمتھ
 .لمعلم على الموقف التعلیمي، ویساعده في ضبط التالمیذیزید الحاسب اآللي من سیطرة ا -٩
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     ویرى الباحث أن ھذه الممیزات تجعل من توظیف الحاسب اآللي في مجال تدریس تالوة القرآن 
الكریم، أمرًا سھًال ومیسرًا؛ وذلك حتى نصل إلى مستوى عاٍل من اإلتقان، حیث یمّكن الحاسب 

 .لنموذجیة المناسبة، التي تمكنھ من إتقانھا حسب القدرات واإلمكاناتاآللي التلمیذ من توفر التالوة ا
  استخدام الحاسب اآللي في تدریس القرآن الكریم

     یعتبر الحاسب اآللي من أبرز التقنیات المستخدمة في تدریس القرآن الكریم، ویمكن ذكر أھم 
  :كما یلي) ھـ١٤٢٨(مجاالتھ في ذلك، وھي ما أوردھا الدویش 

 .اد العرض المرئي لآلیات المتلوة، أو أحكام التجوید، أو التوجیھات والفوائد من اآلیاتإعد -١
 .إعداد المواد الصوتیة وتجھیزھا والتحكم بملفات الصوت وتوزیعھا على الدروس -٢
حفظ الملفات الصوتیة، والعروض، وتالوات التالمیذ لإلفادة منھا في تعرف تطورھم  -٣

 .ومستواھم
، وعرض الصور التوضیحیة كمخارج الحروف، أو معني اآلیات عرض النص القرآني -٤

 .المتلوة
  .توضیح أحكام التجوید، ومخارج الحروف -٥

  برمجیات الحاسب اآللي
     البرامج الحاسوبیة مادة تعلیمیة معاصرة، وھي أكثر أنواع المواد التعلیمیة تعقیدًا من حیث 

ا المختلفة، وبالتالي یعتبر الحاسب اآللي من طریقة إعدادھا وتخزینھا في أقراص الحاسب بأشكالھ
أھم الوسائل التعلیمیة في تدریس القرآن الكریم، فبرامج القرآن الكریم تقوم بعرض النص القرآني 
بخط المصحف مع استخدام اللون للداللة على الحكم التجویدي في النص القرآني، وسماع صوت 

  .المرتل لآلیات
  :زة الصوتیةمعامل القرآن الكریم واألجھ

یعتبر معمل القرآن الكریم من التقنیات الحدیثة التي استحدثت في السنوات األخیرة، وھو ینقل      
الطالب من جو الفصل الدراسي، إلى جو تقني مليء بالوسائل واألجھزة التي تزید من دافعیة 

  .الطالب للتعلم، وتسھل على المعلم أداء عملھ بكل دقة وإتقان
تلف معمل اللغة عن معمل القرآن الكریم، ولكن یعد تطویرًا وامتدادًا لھ، فمعمل اللغة      وال یخ

مخصص لتعلیم اللغات من اإلنجلیزیة وغیرھا، أما معمل القرآن الكریم، فھو مخصص لتعلم كتاب 
  .اهللا 

) ھـ١٤٢٧(والشمري) م٢٠٠٣(، ودراسة سعید )ھـ١٤٢٣(     وقد أوصت دراسة الیوسف
یر معامل لتدریس القرآن الكریم داخل المدارس؛ وذلك لما لھا دور بارز، وأثر واضح بضرورة توف

  .في تحقیق األھداف المرجوة، وإسھامھا في إكساب الطالب مھارات التالوة، والتجوید، والحفظ
  تعریف معمل القرآن الكریم

 العمل لتصنیع منتج اسم مكان، وھو مكان یجمع العمال وآالت: جمع معامل:      المعمل في اللغة
  ).١٥٥٦ھـ ص١٤٢٩عمر، (ما 

قاعة دراسیة تحتوي على مقصورات "بأنھ ) ھـ١٤٢٩(     وفي االصطالح یعرفھ السبیعي 
مفصولة، مجھزة بحاسبات آلیة ترتبط فیما بینھا بشبكة داخلیة تستخدم للتعلیم والتدریب، وتستخدم 

 DBSوتي والمرئي، باإلضافة إلى جھاز فیھ أحدث التقنیات في ھذا المجال مثل اللیزر الص
  .٧ص" الخاص بالتحكم واختیار ومراقبة أجھزة الطالب

عبارة عن قاعة تم تخصیصھا لتعلیم القرآن الكریم، تحتوي :      ویعرف الباحث معمل القرآن بأنھ
 على أغلب األجھزة المتاحة في مراكز مصادر التعلم، ویتم استخدامھ بشكل خاص لتعلیم القرآن
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الكریم، وتتمیز بإضفاء جو من اإلثارة والتشویق أثناء التعلم، وتنقل الطالب من الجو الرتیب في 
  .الفصول الدراسیة، إلى عالم تقني مليء باألجھزة والوسائل

  :أھداف معمل القرآن الكریم
 .المساعدة على تحسین نطق التالمیذ للقرآن الكریم -١
  .وة القرآن الكریمالعمل على تنمیة مھارات التالمیذ في تال -٢
  .الخروج بالتلمیذ من جو الفصل، إلى عالم مليء بالتقنیة والوسائل -٣
  .زیادة اإلثارة والتشویق، مما یحقق دافعیة التعلم للتالمیذ داخل المعمل -٤
  .تسھل على التلمیذ مشاھدة آیات الدرس، واألحكام المرتبطة بھا -٥

  لكریمالمتطلبات الواجب توفرھا عند إنشاء معمل القرآن ا
     ھناك مجموعة من المتطلبات الواجب توافرھا في معمل القرآن الكریم لكي یتمكن من العمل 

، وأورد الصالح وآخرون )ھـ١٤٢٩(والقیام بوظائفھ المطلوبة، وقد ذكر بعضًا منھا السبیعي 
  :، بعضھا، وھي كما یلي)ھـ١٤٢٤(

  : ویستحسن فیھ بعض األمور:الموقع المناسب: أوًال     
 أن یكون متوسطًا بحیث یمكن الوصول إلیھ بسھولة من أي مكان من المدرسة. 
 الحرص على التقلیل من عوامل الضوضاء. 
 االلتزام بالمواصفات الخاصة باألمن والسالمة. 

 یحتاج المعمل إلى مساحة كافیة نظرًا لإلمكانات المادیة والبشریة :التصمیم والمساحة: ثانیًا     
  :لمعمل، ویمكن األخذ بما یليالتي یحتاجھا ا

 أن یتیح لإلضاءة الطبیعیة والھواء بالدخول إلى المعمل. 
 أن یكون قابًال للتوسع مستقبًال. 
 توافر مخارج الطوارئ والنظام األمني. 
 توزیع اإلضاءة بشكل مناسب. 
 یحتاج المعمل إلى مساحة كافیة تستوعب عدد التالمیذ في الزیارة الواحدة على األقل.  

 ینبغي أن تؤدي أجھزة المعمل الوظائف المطلوبة منھا، ومطابقتھا :األثاث والتجھیزات:    ثالثًا  
  :للمعاییر والمواصفات القیاسیة في ھذا المجال، ولذا یجب توجیھ االھتمام لما یأتي

 تزوید المعمل بعدد طاوالت وأجھزة حاسب یتناسب مع عدد التالمیذ لصف كامل. 
 ونة لزیادة القدرة االستیعابیة الحتواء تالمیذ آخرینأن تتوافر فیھ المر. 
 أن تكون طاوالت الحاسب، مالئمة لجلوس الطالب بالشكل الصحیح واآلمن. 
 اقتناء أجھزة حدیثة وقابلة للتطویر مستقبًال. 
 أن تكون مناسبة للفئة العمریة المستفیدة منھا.  

رآن الكریم توافر الطاقات البشریة المؤھلة  یتطلب معمل الق:الكادر البشري المتخصص:      رابعًا
والمدربة، التي تقوم على تفعیل جمیع ما یحتویھ المعمل من وسائل حدیثة مختلفة؛ لیستفید منھا كل 
من المعلم والمتعلم، باإلضافة إلى تقویم خدمات التقنیات التربویة في المعمل، ویجب على قسم 

  .یة للمعلمین على أجھزة المعملتقنیات التعلیم إقامة دورات وورش تدریب
     وھذه المتطلبات تساعد في إنشاء وتصمیم معمل نموذجي للقرآن الكریم؛ لكي تؤدي األجھزة 

  . دورھا المطلوب منھا، وتتوفر البیئة التعلیمیة المناسبة للتالمیذ، والمعلمین
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  :مكونات معمل القرآن الكریم
  : من األجھزة من أھمھا ما یليیتكون معمل القرآن الكریم من عدد     

) جھاز المعلم(ویعتمد علیھ المعمل بشكل كبیر، ویرتبط الجھاز الرئیسي : الحاسب اآللي -١
 .بأجھزة الطالب األخرى عن طریق شبكة داخلیة

الخاص بالتحكم واختیار ومراقبة أجھزة الطالب، وكذلك للتواصل مع كل : DBSجھاز  -٢
 . وتقویمھاطالب على حدة، واالستماع لتالوتھ

 .ویتم من خاللھ بث اآلیات القرآنیة للطالب، وتسجیل تالوات الطالب: جھاز الكاسیت -٣
ویتم من خاللھا عرض آیات الدرس، وشرح بعض أحكام : السبورة اإللكترونیة التفاعلیة -٤

 .التجوید، وتوضیح بعض معاني الكلمات
 .ویكون لدى المعلم؛ لكي یتواصل بھ مع الطالب: مایك ثابت -٥
 :وھي على نوعین: سماعاتال -٦

سماعات كبیرة ویتم فیھا بث تالوة المعلم أو تالوة القراء المتقنین، ویسمعھا جمیع :      النوع األول
  .الطالب

سماعات الرأس، مع مایك مدمج وتكون موزعة على جمیع الطالب، ویسمع فیھا :      النوع الثاني
 .ًا لتالوة الطالب بھا آیات الدرس، والتحدث مع المعلمالتالوات التي یبثھا المعلم لھم، وتستخدم أیض

 .وھي برامج تعلم القرآن الكریم بشكل تفاعلي: البرمجیات الحاسوبیة -٧
باإلضافة . ُیفصل بین كل طالب والذي بجانبھ بحاجز.      ویتم تقسیم الطالب إلى طاوالت مستقلة

  .ألخذ الحرص في كیفیة التعامل مع ھذه األجھزة

  :DBS)(جھاز الحلقة القرآنیة ممیزات 
  )م٢٠١٣عصر التقنیات، : (    أھم ممیزات ھذا الجھاز، ما یلي

یتمكن المعلم من تقسیم الفصل إلى جلسات تالوة مختلفة تعمل في نفس الوقت وإسناد مھام  -
  .متعددة لكل مجموعة، ویقوم بالمراقبة وتقویم الطالب ووضع درجات لھم

  .جموعات إلى تالوات ثنائیة متفرقة أو متجاورةیتمكن المعلم من تقسیم الم -
یتمكن المعلم من مراقبة التالوات بین الطالب دون معرفة الطالب بذلك ویمكنھ المشاركة  -

  .معھم والتوجیھ إذا أراد ذلك
  یتمكن المعلم من تسجیل قراءات الطالب وتالوتھم على جھاز الحاسب بصورة رقمیة -
قراءة بتسجیل تالوتھ وإعادة سماعھا عدة مرات لتصحیح یتمكن الطالب من التمرین على ال -

  .أخطائھ
یتمكن المعلم من تشغیل عدة مواد صوتیة مختلفة من جھاز الحاسب أو من وحدة تخزین  -

  .البیانات أو من المسجل إلى الطالب في نفس الوقت
وتكرارھا یتمكن الطالب من اختیار السورة المطلوبة وتشغیلھا آیة آیة أو مقطع من المقاطع  -

  إلى عدد غیر محدود وذلك یتم لجمیع الطالب في نفس الوقت
باستخدام الخاصیة السابقة یوفر المعمل للطالب بیئة تعلم ذاتیة معتمدًا على نفسھ دون الحاجة  -

  .إلى المعلم مما یسرع في عملیة إتقان التالوة والتسمیع لنفسھ بصورة سھلة ومیسره
تفسیر الفوري حیث یسمع الطالب اآلیات ثم یقوم بتفسیرھا یمكن تدریب الطالب على نشاط ال -

  .مباشرة ویقوم النظام بتسجیل صوت القراءة مع صوت الطالب
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  .یتمكن الطالب من التحكم في درجة الصوت الخاص بھ، واستدعاء المعلم إذا أراد ذلك -
  .ذلكیتمكن المعلم من تسجیل الحضور والغیاب الیومي للفصل الدراسي وطباعة تقریر ب -

     ویعتبر ھذا الجھاز من أھم الممیزات في المعمل، وھناك العدید من األدوار التي نستطیع 
  .معرفتھا عند االستخدام العملي لھذه المعامل

  األجھزة الصوتیة 
     تعتمد األجھزة الصوتیة على حاسة السمع لدى المتعلم، وتأتي ھذه الحاسة في مقدمة الحواس 

  .ا اإلنسان لمباشرة عملیة االتصالالتي أنعم اهللا بھ
فالتھ، (     ولقد أثبت العلم أن الوسائل السمعیة تمتلك قدرات ال حدود لھا في عملیة االتصال،

  .، فھي تمارس دورًا مھمًا في عملیة التعلم والتعلیم منذ القدم)ھـ١٤٢٢
  تعریف األجھزة الصوتیة

مجموعة الوسائل التي تعمل على نقل "ھا الوسائل السمعیة بأن) ھـ١٤٣٠(     یعرف الحیلة 
الرسائل، واألفكار، والمعلومات، واالنفعاالت من المرسل إلى المستقبل في عملیة التواصل 

  .٢٤١ص"اللفظي
     ویعرفھا الباحث بأنھا عبارة عن األجھزة التي یصدر منھا صوًتا مسموًعا، وتكون متوفرة 

  .طة، والمیكرفون، والسماعاتداخل المدرسة مثل جھاز التسجیل، واألشر
  أھمیة األجھزة الصوتیة في التعلیم

     ترجع أھمیة الوسائل السمعیة إلى ما أثبتتھ الدراسات من بقاء المعلومات مدة أطول عندما تكون 
فقد أجرى . مرتبطة بحاسة السمع، باإلضافة إلى أنھا حاسة قلیلة التشویش، وعالیة الجودة والصدق

نیون دراسة على عینة من طالب الدراسات العلیا عندھم، حیث وضعوا بجانب كل العلماء الیابا
طالب آلة تسجیل وعلیھا شرح لمادة معینة یستمع إلیھا الطالب طوال فترة نومھ وعند استیقاظھ یتم 

عطار، . (مناقشتھ فیما سمعھ، واتضح لھم القدرة العالیة لتحصیل الطالب للمواد عن طریق السمع
  ).١٨٥م، ص٢٠١٣وكنساره، 

  :أنواع األجھزة الصوتیة
وردت تصنیفات كثیرة للوسائل السمعیة، منھا القدیم والذي قلَّ استخدامھ في الوقت الحاضر،      

  .ومنھا مازال العمل مستمرًا بھ حتى اآلن
للوسائل السمعیة، وھي على ) م٢٠١٣(     من التصنیفات التي وردت تصنیف عطار وكنساره 

  :شقین
واألقراص المدمجة  مثل المسجل، والالقط، والمذیاع واالسطوانات: ھزة والمعداتاألج - أ

)CD، DVD  ( وتعرف بـHardware).( 
التي تستخدم مع تلك األجھزة مثل المحاضرة المسجلة على :  البرامج والمواد السمعیة - ب

 .(Software)الشریط، أو التمثیلیة، أو الندوة، أو الخطبة، وتعرف بـ 
  : الصوتیة المستخدمة في تدریس القرآن الكریمالتقنیات
  من األجھزة المستخدمة في ھذا الوقت الحواسیب اللوحیة والھواتف المحمولة الذكیة فھي

سھلة الحمل ومتوافرة للجمیع وتؤدي عمل الحاسب وأكثر، وتحتوي على برامج تفاعلیة 
 والطالبات یبرعون في مفیدة في تعلیم كتاب اهللا تعالى، عالوة على ذلك معظم الطالب

 ).مثل اآلیباد، والجاالكسي تاب(استخدامھا وینجذبون إلیھا 
  :ومن أبرز التطبیقات المستخدمة في تعلم القرآن الكریم وتعلیمھ ما یلي

  :تطبیقات اآلیباد واآلیفون: أوًال
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  .تطبیق محفظ الوحیین■ . تطبیق بیان القرآن■ . تطبیق اتلوھا صح■ . تطبیق آیات■ 
  :تطبیقات األندروید: یًاثان
  .قرآن أندروید■ . برنامج اتلوھا صح■ . عدنان معلم القرآن■ . برنامج آیات■ 

  :تطبیقات ھواتف الویندوز: ثالثًا
  ).ھـ١٤٣٧األحمدي، .(مصحف المدینة■ . عدنان معلم القرآن■ . برنامج آیات■ 

جر اإللكترونیة، وقد یكون التحریف      وینبغي الحذر من البرمجیات والتطبیقات المحرفة في المتا
إما بنقص حرف أو كلمة أو بعض اآلیات، وقد یكون حذف لبعض الصفحات بقصد أو بغیر قصد، 
ویجب الحرص على البرامج الموثوقة، من خالل السؤال والتجریب قبل استخدامھ، ومن أمثلة 

 Holyیم، أدعیة القرآن الكریم، ختمة القرآن الكریم، أرقام من القرآن الكر: ( التطبیقات المحرفة 
Quran for iPhone.(   

 وھي تقنیة حدیثة تتكون من مصحف وقلم إلكتروني، یتم برمجتھ :المصاحف اإللكترونیة 
على تالوة اآلیات بمجرد لمس القلم للمصحف، وتكرارھا بأصوات عدد من المشایخ المتقنین، 

 .یدوأیضا یحتوي على عدد من اللغات، والتفسیر، والتجو
 وھي عبارة عن تالوات مختلفة للقرآن الكریم، بعدد من القراء :التسجیالت الصوتیة 

والمشایخ المتقنین، وتم تسجیل ھذه األصوات على عدد من التقنیات القدیمة والحدیثة، من 
، التي یتم تشغیلھا بواسطة جھاز )أشرطة الكاسیت(القدیمة والتي ال تزال تستخدم إلى الیوم 

، ویتم تحمیل أصوات المقرئین علیھا،  CDمن التقنیات القدیمة األسطواناتالمسجل، و
 .ویستخدمھا المعلمین في تعلیم القرآن الكریم

 وھي من التقنیات المنتشرة بین المعلمین في تدریس التالوة، وھي عبارة :سماعات البلوتوث 
ان بینھا وبین عن سماعات صغیرة الحجم ذات جودة عالیة وصوت مرتفع، ویتم عمل اقتر

 .األجھزة المحمولة، ثم یتم اختیار مقطع التالوة، وتشغیلھ بھا
  وھي عبارة عن سماعات كبیرة نوعًا ما، باإلضافة إلى ):المیكروفون(السماعات والالقط 

متصل بھا، یتم التحكم بھ من خالل السماعة، في رفع ) میكرفون(وجود القط السلكي 
 USP في قراءتھ آلیات التالوة، وأیضًا یوجد بھا مدخل لـ مستوى الصوت، ویستخدمھ المعلم

  ).یتم تخزین مقاطع صوت بھا وتشغلیھ بواسطة السماعة(باإلضافة إلى قارئ ذاكرة 
جھاز الوسیلة :  وھناك العدید من التقنیات الحدیثة واألجھزة الخاصة بتعلیم القرآن الكریم، منھا

از دار السالم اإللكتروني، وجھاز المحفظ، وھي أجھزة اإللكتروني، وجھاز مسك اإللكتروني، وجھ
  .ھدفھا تعلیم كتاب اهللا تعالى

  :الدراسات السابقة
  ) م٢٠٠٣(دراسة سعید  -١

فعالیة استخدام معمل اللغات في تحفیظ القرآن الكریم وتقویم األداء الشفوي :      والتي ھي بعنوان
  .لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائي

دراسة إلى زیادة الحفظ وتقویم األداء الشفوي لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائي في      ھدفت ال
  .القرآن الكریم، وذلك عن طریق تحفیظ القرآن الكریم للتالمیذ باستخدام معمل اللغات

طالبًا من مدرسة الحسینیة النموذجیة بمحافظة الجیزة؛ وذلك ) ٦٠(     وقد تكونت عینة البحث من 
وتتم تقسیم أفراد العینة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة . جود معمل للغات إلجراء التجربةنظرًا لو

وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصیلي وبطاقة مالحظة . طالبًا) ٣٠(عدد كل مجموعة 
  .ھاوقد طبقت تطبیقًا قبلیًا وبعدیًا للمجموعتین بعد التحقق من صدقھا وثبات. لقیاس أداء الطالب
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  :     وبعد تطبیق التجربة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة . ١

  .في القیاس البعدي للحفظ لصالح المجموعة التجریبیة
ین التجریبیة والضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طالب المجموعت. ٢

  .في القیاس البعدي لألداء الشفوي لصالح المجموعة التجریبیة
  ) م٢٠٠٤(دراسة صبحي وعبد اهللا  -٢

أثر طریقة التعلم بمساعدة الحاسوب في إتقان أحكام التالوة والتجوید لدى :      والتي ھي بعنوان
  .الطلبة الموھوبین

دام الحاسوب في مستوى إتقان أحكام التالوة والتجوید      ھدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخ
مقارنة بالتعلیم الصفي االعتیادي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس الیوبیل في مدینة 

  .عمان
طالبا وطالبة موزعین على مجموعتین، ضابطة وعددھا ) ١١٥(     تكونت عینة الدراسة من 

طالبة، تم اختیارھم بطریقة ) ٢٥(طالبًا و) ٣٣( وعددھا طالبة، وتجریبیة) ٢٥(طالبًا و) ٣٢(
أسبوعًا، وأعد الباحث اختبارا شفویًا واختبار نظریا ) ٢٦(عشوائیة منتظمة، استمرت الدراسة 

  .فقرة تم التأكد من صدقھما وثباتھما) ٢٥(تكون من 
  :     أما أھم نتائج الدراسة فكانت

إلى التدریس بمساعدة الحاسوب في االختبار النظري وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى . ١
اإلظھار الحقیقي، اإلدغام بغنة، اإلقالب، اإلخفاء الحقیقي، اإلدغام الشفوي، القلقة (لألحكام التالیة 

  ).الصغرى
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االختبار الشفوي لألحكام جمیعھا لصالح التدریس بمساعدة . ٢

  . حكم اإلدغام الشفويالحاسوب باستثناء
 )ھـ١٤٢٧(دراسة آل شعالن  -٣

معوقات استخدام مركز مصادر التعلم في تدریس مقرر القرآن الكریم في :      والتي ھي بعنوان
المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المشرفین التربویین ومعلمي القرآن الكریم في محافظة سراة 

  .عبیدة
معوقات استخدام مركز مصادر التعلم في تدریس مقرر القرآن      ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة 

الكریم في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المشرفین التربویین ومعلمي القرآن الكریم المتعلقة 
  .بالمعلمین، والتالمیذ، والمنھج المقرر، والجوانب اإلداریة، والمتعلقة باإلمكانات المادیة

منھج الوصفي، وقام الباحث بتصمیم أداة الدراسة وھي عبارة عن      وقد استخدم الباحث ال
مشرفًا، یعملون بإدارة ) ٥(معلمًا، ) ٥٥(استبانة، وكانت العینة المجتمع األصلي، وكان عددھم 

  .التربیة والتعلیم في محافظة سراة عبیدة
بویین ومعلمي القرآن توجد موافقة إلى حد ما من وجھة نظر المشرفین التر:      أھم نتائج الدراسة

الكریم في عینة الدراسة على معوقات استخدام مركز مصادر التعلم في تدریس مقرر القرآن الكریم 
في المرحلة االبتدائیة والتي تتعلق بالمعلمین، والتالمیذ، والمنھج المقرر، والجوانب اإلداریة، 

  .والمتعلقة باإلمكانات المادیة
  )ھـ١٤٢٧(دراسة الشمري  -٤
أثر استخدام المختبر اللغوي في تدریس القرآن الكریم إلكساب طالب كلیة : والتي ھي بعنوان     

  .المعلمین بحائل بعض مھارات التالوة
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     وقد ھدفت الدراسة إلى إكساب طالب كلیة المعلمین بحائل بعض مھارات التالوة باستخدام 
اسات القرآنیة بكلیة المعلمین بحائل، وتكون مجتمع الدراسة من طالب قسم الدر. المختبر اللغوي

) ٥٠(ھـ والبالغ عددھم ١٤٢٥/١٤٢٦الذین یدرسون خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
واستخدم في ھذه الدراسة المنھج التجریبي، واستخدم لجمع معلومات الدراسة بطاقة . طالبًا

 عرضھا على مجموعة من المالحظة، وقد تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة عن طریق
المحكمین من أھل االختصاص، وتم التأكد من ثبات بطاقة المالحظة باستخدام الطریقة العلمیة 

  .المتبعة في ذلك
أن المجموعة التجریبیة التي تم تدریسھا في المختبر اللغوي :      أما أھم نتائج الدراسة فكانت

ي قاعة المحاضرة، مما یدعم فعالیة استخدام تفوقت على المجموعة الضابطة التي تم تدریسھا ف
  .المختبر اللغوي في تدریس القرآن الكریم

  )ھـ١٤٢٩(دراسة السبیعي  -٥
استخدام معمل القرآن الكریم في تنمیة مھارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى :      والتي ھي بعنوان

  .نة الریاضطالب الصف السادس االبتدائي بمدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدی
     ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام معمل القرآن الكریم في تنمیة مھارات التالوة 
واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدینة 

  .يالریاض، مقارنة باستخدام الطریقة التقلیدیة في تعلیم التالوة داخل الصف الدراس
ولتحقیق ھذا الھدف قام الباحث بعمل دراسة تجریبیة، حیث طبقت التجربة على عینة مكونة 

طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي، موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة، ) ٤٨(من
طالبًا، وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصیلي شفوي؛ لمناسبة ) ٢٤(لكل مجموعة 

مادة الدراسیة، وقد طبقت تطبیقًا قبلیاً، وبعدیًا، وبعدیًا متأخرًا، بعد التحقق من صدقھا طبیعة ال
  :وبعد تحلیل البیانات تحلیًال إحصائیًا توصل الباحث إلى النتائج التالیة. وثباتھا

بین متوسط درجات طالب المجموعة ) ٠،٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . ١
تفادي اللحن، (مجموعة الضابطة في االختبار البعدي في مھارات التالوة األربع التجریبیة وال

  .تفصیًال وإجماًال) التجوید، الترتیل، االنطالق
بین متوسط درجات طالب المجموعة ) ٠،٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . ٢

 بمھارات التالوة األربع، ما عدا مھارة التجریبیة في االختبارین البعدي، والبعدي المتأخر لالحتفاظ
 .االنطالق

  )ھـ١٤٢٨(دراسة الدویش  -٦
برنامج حاسوبي مقترح لتدریب معلمي القرآن الكریم في مراحل التعلیم العام على : بعنوان          

  .مھارات تدریس القرآن الكریم
خدام الحاسب اآللي في      ھدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدریبي لمعلمي القرآن الكریم باست

  .مراحل التعلیم العام
معلمًا من معلمي القرآن ) ٤٠(     وتكونت عینة الدراسة في الجانب التطبیقي من الدراسة من 

الكریم بخمس مجمعات تعلیمیة تشمل مراحل التعلیم الثالث ابتدائي ومتوسط والثانوي، موزعة 
وقد استخدم الباحث في دراستھ منھجین، المنھج . ضعلى خمسة مكاتب للتربیة والتعلیم بمدینة الریا

  . الوصفي لبناء البرنامج، والمنھج التجریبي للتطبیق المیداني للبرنامج
بناء قائمة بمھارات تدریس القرآن الكریم في مراحل التعلیم :      وكانت أھم نتائج الدراسة ما یلي

ن المھارات الرئیسة عددًا من المھارات العام، شملت ثماني مھارات رئیسة، وتتضمن كل مھارة م
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بناء قائمة بمواصفات البرنامج الحاسوبي المالئم لتدریب . مھارة) ١١٣(الفرعیة، بلغ مجموعھا 
تصمیم . مھارة) ٥٣(معلمي القرآن الكریم، على مھارات تدریس القرآن الكریم، وقد بلغ عددھا 

على ثماني وحدات تعالج كل وحدة مھارة برنامج حاسوبي لتدریب معلمي القرآن الكریم، مقسم 
رئیسة من مھارات تدریس القرآن الكریم التي توصلت إلیھ الدراسة، تشتمل كل وحدة من وحداتھ 
على أھداف ومحتوى ونشاطات للتعلم، مع توظیف إمكانات الحاسب من صوت وصور ثابتة، 

دة التخطیط للدرس على عینة تطبیق وح. وصور ثالثیة األبعاد، وصور متحركة، وقراءات إثرائیة
الدراسة، وتوصلت نتائج التطبیق المیداني إلى قصور األداء القبلي لعینة الدراسة في التخطیط 
للدرس، وإلى فاعلیة البرنامج في تنمیة أداء المعلمین في التخطیط للدرس بعامة، وفي المھارات 

  .الفرعیة الثماني من مھارات التخطیط للدرس
  )ھـ١٤٣١(دراسة الذوادي  -٧

أثر استخدام المصحف القارئ في تنمیة مھارات التالوة لدى تالمیذ الصف الثالث : بعنوان
  .االبتدائي بمحافظة األحساء

     ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المصحف القارئ كوسیلة مساعدة في تنمیة مھارتي 
  .االنطالق والترتیل لدى تالمیذ الصف الثالث االبتدائي

طالبًا، موزعین على ) ٦٠(     استخدم الباحث المنھج التجریبي، كما تكونت عینة الدراسة من 
فصلین من صفوف الصف الثالث ابتدائي في إحدى المدارس االبتدائیة الحكومیة التابعة إلدارة 

  .التربیة والتعلیم لمحافظة اإلحساء
وق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات توجد فر:      وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي

تالمیذ المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في مھارة االنطالق، لصالح 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات تالمیذ المجموعة . المجموعة التجریبیة

  .ھارة الترتیل، لصالح المجموعة التجریبیةالتجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في م
 )ھـ١٤٣٣(دراسة الفیفي  -٨

واقع استخدام تقنیات التعلیم في تدریس القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة في مدینة :      بعنوان
  .الریاض ومعوقات استخدامھا

ة الحكومیة بمدینة      ھدفت ھذه الدراسة للتعرف إلى واقع توافر تقنیات التعلیم في المدارس الثانوی
الریاض ومعرفة واقع استخدام معلمي القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة لتقنیات التعلیم أثناء 

. تدریسھم، والتعرف إلى المعوقات التي یواجھھا معلمو القرآن الكریم عند استخدامھم لتقنیات التعلیم
دوات الدراسة عبارة عن استبانة وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي في دراستھ، وكانت أ

معلما من إدارة التربیة والتعلیم بمدینة ) ١٧٧(وبطاقة مالحظة، وتكونت عینة الدراسة من 
معلما مستخدما بطاقة المالحظة المصممة ) ٢٣(الریاض، ووزعت علیھم استبانة فیما تم مالحظة 

  : وكان من أبرز نتائج الدراسة. لھذا الغرض
السبورة البیضاء العادیة، مسجل : یم المتوافرة بشكل كبیر جاءت كاآلتيأن التقنیات التعل -١

، السبورة )Data show(وأشرطة مسجل، أجھزة حاسب آلي، جھاز عرض البیانات 
 . التفاعلیة

السبورة : كانت أكثر تقنیات التعلیم المتوافرة استخداما من قبل المعلمین الذین تمت مالحظتھم -٢
  ).Data show(علیة، جھاز عرض البیانات العادیة، السبورة التفا

  )ھـ١٤٣٣(دراسة الزھراني  -٩
مدى استخدام معلمي القرآن الكریم تقنیات التعلیم في تدریس القرآن الكریم من : بعنوان       

  .وجھة نظر مشرفي ومعلمي التربیة اإلسالمیة في مدارس التحفیظ االبتدائیة بمكة المكرمة
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ف مدى توفر تقنیات التعلیم في مدارس التحفیظ االبتدائیة بمكة المكرمة،      ھدفت الدراسة إلى تعر
والتعرف على مدى استخدام تقنیات التعلیم في مدارس التحفیظ االبتدائیة بمكة المكرمة، ومعرفة 
المعوقات التي یمكن أن تحول دون استخدام تقنیات التعلیم في مدارس التحفیظ االبتدائیة بمكة 

استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، وقام البحث بتصمیم أداة الدراسة وھي وقد . المكرمة
  معلمًا، ) ١٢٦(مشرفًا و) ٢٦(عبارة عن استبانة، وتكونت عینة الدراسة من 

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة : وكان نتائج الدراسة
عدم وجود فروق دالة . تقنیات التعلیم لتدریس القرآن الكریمحسب طبیعة العمل، حول مدى استخدام 

إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب طبیعة العمل، حول مدى معوقات تقنیات 
وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة . التعلیم لتدریس القرآن الكریم

وفیر تقنیات التعلیم لتدریس القرآن الكریم، وكانت الفروق حسب المؤھل العلمي، حول مدى ت
وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب . لصالح الدراسات العلیا

المؤھل العلمي، حول مدى معوقات استخدام تقنیات التعلیم لتدریس القرآن الكریم، وكانت الفروق 
عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات . كالوریوسلصالح الذین یحملون درجة الب

مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة، حول مدى توفر ومعوقات استخدام تقنیات التعلیم لتدریس 
  . القرآن الكریم

 )م٢٠١٥(دراسة میمونة الزدجالي  -١٠
قاتھا من وجھة نظر واقع توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن الكریم ومعو:      بعنوان

  .المعلمین بسلطنة عمان
     ھدفت الدراسة إلى تعرف واقع توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن الكریم ومعوقاتھا 

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي لمالئمتھ لطبیعة ھذا . من وجھة نظر المعلمین بسلطنة عمان
 عبارة توزعت على محورین وسؤال مفتوح )٧٣(البحث، حیث قامت بإعداد استبانة تكونت من 

معلما ) ٤٥٠(لكل محور، وبعد التأكد من صدقھا وثباتھا تم تطبیقھا على عینة عشوائیة تكونت من 
وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط العام لواقع توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن . ومعلمة

 متوسطا، كما كشفت الدراسة عن أھم معوقات الكریم من وجھة نظر المعلمین بسلطنة عمان جاء
 . توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن الكریم

  :     وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات في اآلتي
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوین نظرة عامة عن الدراسة الحالیة.  
 استفاد الباحث منھا في التخطیط لدراستھ وتنفیذھا. 
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري.  
  استفاد الباحث من ھذه الدراسات في اختیار منھج الدراسة، وبناء أدواتھ وتطبیقھا، وفي تفسیر

 .النتائج ومناقشتھا
  تبین للباحث آثر استخدام الطریقة التقلیدیة في تعلیم القرآن الكریم داخل الصف الدراسي على

  .یل الطالب، مقارنة باستخدام الوسائل التعلیمیةتحص
 تبین للباحث مدى وأثر استخدام بعض التقنیات التعلیمیة في تدریس القرآن الكریم.  
  اتضح للباحث أھمیة استخدام معمل اللغة، ومعمل القرآن الكریم كوسیلة مساعدة لتعلیم أحكام

في إتقان مھارات التالوة، وأھمیة إنشاء تالوة القرآن الكریم، ووجود أثر إیجابي لدى الطالب 
  .ھذه المعامل في جمیع المدارس نظرًا ألثرھا اإلیجابي

     أخیرًا، سوف یحاول البحث الحالي أن یضیف شیئًا إلى البناء المعرفي السابق، والكشف عن 
ھا الوزارة درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم، التي وفرت
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في بعض المدارس، واألجھزة الصوتیة المتوفرة في أغلب المدارس، واالستفادة منھا في دروس 
  .التالوة، في المرحلة االبتدائیة

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا: ثالثا
تناول كل ما یتعلق بطریقة إجراء الدراسة المیدانیة بدءًا من المنھج المستخدم، والمجتمع وی

راسة، والعینة التي أجریت علیھا الدراسة وطریقة اختیارھا، وبیان خصائص مفرداتھا، األصلي للد
بجانب شرح أدوات الدراسة من حیث بنائھا والطرق التي استخدمت في التأكد من صالحیتھا، 
باإلضافة إلى األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة نتائج الدراسة، وذلك حسب التفصیل 

 : التالي
 : الدراسةمنھج

اتبعت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي؛ لكونھ أنسب المناھج للتعامل مع إجراءات الدراسة 
الحالیة، والذي یقوم على دراسة الواقع، ویھتم بوصفھ وصفًا دقیقًا ویعبر عنھ تعبیرًا كیفیًا، أو كمیًا، 

وھو ما اتبعتھ ھذه -فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح خصائصھا، أما التعبیر الكمي
فیعطینا وصفًا رقمیًا یوضح مقدار الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر  -الدراسة 

  . )٨٠م، ص٢٠١٢عبیدات وآخرون، . (المختلفة األخرى
 :مجتمع الدراسة

تكّون مجمتع الدراسة من جمیع معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة بمدارس 
 ١٤٣٦الحكومي التابعة إلدارة التعلیم بمحافظة جدة، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام التعلیم 

ھـ، والبالغ عددھم حسب إحصائیة الشؤون المدرسة بإدارة شؤون المعلین باإلدارة ١٤٣٧ –
  ). معلم١٢٧٦(

  :عینة الدراسة
ن ممثلة لھ بحیث نموذج یشمل جزءًا من وحدات المجتمع األصلي وتكو"ُتعرف العینة بأنھا 

تحمل صفاتھ المشتركة، وھذا النموذج یعني دراسة كل تلك الوحدات بحیث یتم اختیار العینة وفق 
، ونظرًا لعدم توفر معامل للقرآن )١٤٥م، ص٢٠١٢قندیلجي، " (أسالیب علمیة متعارف علیھا

وتطبق "عینة الدراسة، الكریم في جمیع المدارس، فقد تم استخدام طریقة العینة العنقودیة في اختیار 
الطریقة العنقودیة عندما یصبح من الصعب تطبیق االختیار الفردي إما لكثرة أفراد مجتمع البحث 

:، وقد قام الباحث بما یلي)٩٨م، ص٢٠٠٦العساف، " (أو لتعذر حصول معلومات عنھم  
ین،               -١ دة بن یم بمحافظة ج ة إلدارة التعل ة التابع ة الحكومی ددھا   حصر المدارس االبتدائی الغ ع والب

 .مدرسة) ٢٦٧(
ي   -٢ ب ھ تة مكات ى س یم إل سمت إدارة التعل شمال : (ق شرق –ال وب - ال ط –الجن سیم– الوس - الن

 ).الصفا
ب،                  -٣ ذه المكات ن ھ رآن الكریم وأجھزة صوتیة، م ل للق ى معام وي عل اختیار المدراس التي تحت

 .مدرسة) ٢٨(وعددھا 
  . معلمي التربیة اإلسالمیة؛ لتطبیق الدراسة علیھممنمعلًما ) ٣٠(اختیار  -٤

  :     وجاءت خصائص مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیرات الدراسة كالتالي كما یلي
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٤٦٥

  )١(جدول رقم 
  توزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة  

  النسبة  التكرار  سنوات الخبرة
 %٣،٣ ١  سنوات٥أقل من 

 %٥٠ ١٥  سنة١٥ إلى ٥من 
 %٤٦،٧ ١٤   سنة١٥أكثر من 

  %١٠٠  ٣٠  المجموع
الخاص بتوزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر سنوات ) ١(الجدول رقم  بالنظر إلى نتائج 

، في ) سنة١٥ إلى ٥من (من مفردات عینة الدراسة عدد سنوات خبرتھم %) ٥٠(الخبرة، یتبین أن 
، ) سنة١٥أكثر من (عینة الدراسة عدد سنوات خبرتھم من مفردات %) ٤٦،٧(حین نجد أن 

  ). سنوات٥أقل من (من مفردات عینة الدراسة عدد سنوات خبرتھم %) ٣،٣(وأخیرًا وجد أن 
  )٢(جدول رقم 

   توزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي

  النسبة  التكرار  المؤھل العلمي
  %٦،٧  ٢  أقل من بكالوریوس

  %٧٦،٧  ٢٣  یوسبكالور

  %١٦،٧  ٥  ماجستیر 

  %١٠٠  ٣٠  المجموع
المؤھل  الخاص بتوزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر) ٢(ُتظھر نتائج الجدول رقم 

، بینما وجد أن )بكالوریوس(من مفردات عینة الدراسة مؤھلھم العلمي %) ٧٦،٧(العلمي أن 
من  %)٦،٧(، وأخیرًا وجد أن )ماجستیر(من مفردات عینة الدراسة مؤھلھم العلمي  %)١٦،٧(

  ). أقل من بكالوریوس(مفردات عینة الدراسة مؤھلھم العلمي 
  )٣(جدول رقم 

   توزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر التخصص

  النسبة  التكرار  التخصص
  %٦،٧  ٢  قراءات

  %٦٠  ١٨  )كلیة المعلمین(دراسات قرآنیة 

  %٣٣،٣  ١٠  تخصصات أخرى شرعیة

  %١٠٠  ٣٠  مجموعال
 الخاص بتوزیع مفردات عینة الدراسة وفقًا لمتغیر) ٣(من خالل نتائج الجدول رقم 

كلیة - دراسات قرآنیة (من مفردات عینة الدراسة تخصصھم %) ٦٠(التخصص، یتضح أن 
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٤٦٦

من مفردات عینة الدراسة ذوي تخصصات شرعیة أخرى،  %)٣٣،٣(، بینما وجد أن )المعلمین
  ). قراءات(من مفردات عینة الدراسة تخصصھم  %)٦،٧(وأخیرًا وجد أن 

  :أداة الدراسة
انطالقًا من طبیعة الدراسة من حیث أھدافھا، ومنھجھا، ومجتمعھا، استخدم الباحث بطاقة 
المالحظة كأداة لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بھذه الدراسة، وقد مرت أداة الدراسة بعدة 

  :تطبیق، وھي كما یليخطوات حتى أصبحت قابلة لل
 :تحدید ھدف بطاقة المالحظة -١

أفراد (     تمثل ھدف بطاقة المالحظة في الكشف عن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة 
مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في تدریس التالوة لتالمیذ المرحلة ) العینة

  .ھـ١٤٣٧- ١٤٣٦ي االبتدائیة بمدینة جدة للعام الدراس
 :تحدید محتوى بطاقة المالحظة -٢

     وحیث إنھ ال تتوافر المھارات التدریسیة الستخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة، فقد 
  :اعتمد الباحث لتصمیم ھذه البطاقة على ما یلي

الرجوع إلى الكتب والمصادر والمراجع التي تناولت مھارات التدریس، والوسائل   . أ
 .علیمیةالت

االطالع على بعض الدراسات والرسائل العلمیة، والتي كانت بطاقة المالحظة أداة لھا؛   . ب
 .لالستفادة من األفكار والطرق التي استخدمت في كتابتھا وصیاغة بنودھا

النظر في بعض الدراسات التي تناولت التقنیات والوسائل التعلیمیة، وأیضا تناولت   . ج
 .زة الصوتیةمعامل القرآن الكریم واألجھ

 .زیارة معامل القرآن الكریم وما تحتویھ من أجھزة ووسائل  . د
 :تصمیم بطاقة المالحظة في صورتھا األولیة -٣

     في ضوء ما تقدم، فقد قام الباحث بجمع عدد من المھارات الالزمة الستخدام معامل القرآن 
رة، حیث أدرجت تحت الكریم واألجھزة الصوتیة، وضّمنھا في بطاقة اشتملت على أربعین مھا

  :ثالثة مجاالت ھي
 مھارة) ١٢(ویشمل مھارات التخطیط لدروس التالوة، والتي بلغت : المجال األول.  
 مھارة) ٢٢(ویشمل مھارات التنفیذ لدروس التالوة، والتي بلغت على : المجال الثاني.  
 اتمھار) ٦(ویشمل مھارات التقویم لدروس التالوة، والتي بلغت : المجال الثالث. 

  :لألداة) الخارجي(الصدق الظاھري  -٤
شمول األداة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من "      یشیر مفھوم الصدق إلى 

". جانب، ووضوح فقراتھا ومفرداتھا من جانب آخر، بحیث تكون مفھومة لكل من یستخدمھا 
بطاقة (لدراسة ، ومن أجل التحقق من صدق أداة ا)٢٨٠م، ص٢٠١٢عبیدات وآخرون، (

  :تم إجراء التالي) المالحظة
 وأنھا قادرة على قیاس ما وضعت لقیاسھ، تم )بطاقة المالحظة (     للتأكد من صدق أداة الدراسة

عرضھا على سعادة المشرف على الرسالة، ومن ثم عرض البطاقة في صورتھا األولیة على 
اءة في المناھج وطرق التدریس، مجموعة من المحكمین، من المختصین وذوي الخبرة والكف

والمشرفین التربویون، وبعض معلمي التربیة اإلسالمیة، موضح أسماء المحكمین في الملحق رقم 
، وقد استھل الباحث بطاقة المالحظة بخطاب موجھ للمحكمین، وّضح فیھ الغرض من ١٥٧ص) ٢(
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٤٦٧

د طلب الباحث من ، وق١٥٢ص) ١(ھذه البطاقة، ومكوناتھا كما ھو موضح في الملحق رقم 
المحكمین إبداء مرئیاتھم حیال مدى وضوح ودقة صیاغة العبارات التي تضمنتھا األداة، ومدى 
قیاسھا لما وضعت من أجلھ، ومدى مناسبتھا للمجال الذي یضمھا، فضًال عن طلب إبداء النصح 

یدة مھمة في حول ما یرونھ ضروریًا لتعدیل صیاغة بعض الفقرات أو حذفھا، أو إضافة فقرات جد
  .تطویر بناء األداة

     ومن خالل اآلراء والتوجیھات التي أبداھا المحكمون، قام الباحث بإجراء التعدیالت على النحو 
  :التالي

من مھارات التخطیط لدروس التالوة، انظر الملحق رقم ) ١٢(و ) ٤(حذفت الفقرتین رقم :      أوًال
  .١٥٤ص) ١(
) ١(في مھارات التنفیذ إلى فقرة واحدة، انظر الملحق رقم ) ٢٢(و ) ٢١(تین تم دمج الفقر:      ثانیًا

  .١٥٥ص
یعرض آیات درس التالوة القادم على (من مھارات التنفیذ وھي ) ٣٤(حذفت الفقرة رقم :      ثالثًا

  ).شاشة العرض وشاشات التالمیذ داخل معمل القرآن
 )دم الحاسب اآللي في تقویم التالمیذ داخل المعملیستخ(من ) ٣٦(ُعّدلت الفقرة رقم :      رابعًا

  ).یستخدم سجل المتابعة اإللكتروني في تقویم مھارات التالمیذ داخل المعمل(لتصبح 
 وعلى ضوء ذلك فقد تكونت بطاقة المالحظة في صورتھا النھائیة من جزئین، وھي على 

  :النحو التالي
ث     یتعلق بالبیانات األولیة لمف   : الجزء األول -أ ن حی رة، المؤھل    ( :ردات عینة الدراسة م سنوات الخب

  ).العلمي، التخصص
م    ) ٣٦(تكونت بطاقة المالحظة في صورتھا النھائیة من   :  الجزء الثاني  -ب   ارة، ملحق رق ) ٣(مھ

  :، في ثالثة مجاالت، وھي كما یلي١٥٩ص 
ال األول ي    :المج صوتیة ف زة ال ریم واألجھ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس دروس   مھ یط ل  التخط

  .عبارات) ١٠(التالوة، وقد احتوى ھذا المجال على 
مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة،    : المجال الثاني 

  .عبارة) ٢٠(وقد احتوى ھذا المجال على 
ث  ال الثال صوت    : المج زة ال ریم واألجھ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس دروس   مھ ویم ل ي التق یة ف

  .عبارات) ٦(التالوة، وقد احتوى ھذا المجال على 
 الذي یحدد (Closed Questionnaire)     وقد تبنى الباحث في إعداد ھذا الجزء الشكل المغلق 

 .االستجابات المحتملة لكل سؤال، وقد استخدم الباحث مقیاس لیكرت ذو التدرج الرباعي
  )٤(جدول رقم 

   على استجابات أفراد عینة الدراسة في ضوء مقیاس لیكرت الرباعي معیار الحكم
  قیمة المتوسط الحسابي  وزنھ  التدریج

 ١،٧٥ إلى أقل من ١ ١ لم یستخدم
 ٢،٥٠ إلى أقل من ١،٧٥ ٢ ضعیفة
 ٣،٢٥ إلى أقل من ٢،٥٠ ٣ متوسطة
  ٤،٠٠ إلى ٣،٢٥  ٤  كبیرة
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٤٦٨

  صدق االتساق الداخلي لألداة -٥
بطاقة (لداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات أداة الدراسة یقصد بصدق االتساق ا

مع المجال الذي تنتمي إلیھ ھذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لألداة ) المالحظة
وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت األداة والدرجة الكلیة 

  .للمجال نفسھ
 )٥(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلیة للمجال نفسھ
عبارات 

 المجال األول
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

عبارات المجال 
 األول

معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

٠،٠١  **٠،٨١٨ ٦ ٠،٠١  **٠،٩٠٦ ١ 
٠،٠١ **٠،٧٨٨ ٧ ٠،٠١ **٠،٥٩١ ٢ 
٠،٠١ **٠،٥٨٨ ٨ ٠،٠١ **٠،٨٠٣ ٣ 
٠،٠١ **٠،٨٠٧ ٩ ٠،٠١ **٠،٧٦٢ ٤ 
٠،٠١ **٠،٩٤٦  ١٠ ٠،٠١ **٠،٨٨٢ ٥ 

      
لكل عبارة من ) االتساق الداخلي(أن قیم معامالت االرتباط الداخلیة ) ٥(یتضح من الجدول 

؛ )٠،٠١(عبارات المجال األول، والدرجة الكلیة للمجال نفسھ؛ دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 
وھذا ما یؤكد أن عبارات المجال األول تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما 

  .ُأعّدت من أجلھ
  )٦(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلیة للمجال نفسھ
عبارات 

 المجال الثاني
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ل عبارات المجا
 الثاني

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠،٠١ **٠،٨٧٣ ١١ ٠،٠١  **٠،٦٥٣ ١ 
٠،٠١ **٠،٦٠٩ ١٢ ٠،٠١ **٠،٧٩٥ ٢ 
٠،٠١ *٠،٤٥٨  ١٣ ٠،٠٥ *٠،٤١٥ ٣ 
٠،٠١  **٠،٤٧٣  ١٤ ٠،٠١  **٠،٧٠٨  ٤ 
٠،٠١  **٠،٥٠٩  ١٥ ٠،٠١  **٠،٦٦٥  ٥ 
٠،٠١  **٠،٦٠٠  ١٦ ٠،٠١  **٠،٨٦٥  ٦ 
٠،٠١  **٠،٥٠١  ١٧ ٠،٠١  **٠،٩٣٠  ٧ 
٠،٠١  **٠،٨٠١  ١٨ ٠،٠١  **٠،٥٩٢  ٨ 
٠،٠١  **٠،٧٢٩  ١٩ ٠،٠١  **٠،٧٨٩  ٩ 

٠،٠١  **٠،٨٢٣  ٢٠ ٠،٠١  **٠،٦٩٩  ١٠ 
لكل عبارة من ) االتساق الداخلي(أن قیم معامالت االرتباط الداخلیة ) ٦(یتضح من الجدول 

أو ) ٠،٠١(توى الداللة عبارات المجال الثاني، والدرجة الكلیة للمجال نفسھ؛ دالة إحصائیا عند مس
؛ وھذا ما یؤكد أن عبارات المجال الثاني تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا )٠،٠٥(

  .لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
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٤٦٩

  )٧(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلیة للمجال نفسھ

عبارات 
 المجال الثالث

معامل 
 تباطاالر

مستوى 
 الداللة

عبارات 
 المجال الثالث

معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

٠،٠١ **٠،٧٣٠ ٤ ٠،٠١  **٠،٦٥١ ١ 
٠،٠١ **٠،٧٧٢ ٥ ٠،٠١ **٠،٧٠٣ ٢ 
٠،٠١ **٠،٧٠٦  ٦ ٠،٠١ **٠،٤٦٩ ٣ 

لكل عبارة من ) االتساق الداخلي(أن قیم معامالت االرتباط الداخلیة     ) ٧(یتضح من الجدول              
ة            د مستوى الدالل ة إحصائیا عن سھ؛ دال ة للمجال نف ؛ )٠،٠١(عبارات المجال الثالث، والدرجة الكلی

ا                 اس م ا لقی ل علیھ ن التعوی دة یمك دق جی ع بدرجة ص ث تتمّت ارات المجال الثال د أن عب ا یؤك وھذا م
  .ُأعّدت من أجلھ

  :ثبات أداة الدراسة -٦
ضوع القیاس من مرة ألخرى فیما لو أعدنا درجة االتساق في السمة مو": ھیعرف الثبات بأن

، وتم حساب ثبات أداة الدراسة )١٠٢، ص ٢٠٠٩الشایب، ". (تطبیق األداة عددًا من المرات 
بطریقة ثبات التحلیل مع اختالف المحللین، حیث استعان الباحث بمالحظ آخر، وتم حساب معامل 

رجة تقدیر المالحظ الثاني، حیث تم اختیار ، ود)الباحث(االتفاق بین درجة التقدیر المالحظ األول 
، )٠،٨٦(خمسة معلمین كعینة استطالعیة من مجتمع الدراسة وخارج عینتھا، وبلغ معامل االتفاق 

 .وھي نسبة مرتفعة تدل على ثبات التحلیل وتؤكد الوثوق في النتائج
  تطبیق أداة الدراسة -٧

، قام الباحث بتطبیقھا على عینة )لمالحظةبطاقة ا(بعد التأكد من صدق وثبات األداة          
  :الدراسة وفق الخطوات التالیة

وجھ سعادة عمید كلیة التربیة بجامعة أم القرى، خطاًبا إلى مدیر عام إدارة التعلیم بمحافظة جدة  -١
) ٤(بتسھیل مھمة الباحث؛ لتطبیق األداة الخاصة بالدراسة، كما ھو موضح في الملحق رقم 

 .١٦٥ص
دارة التخطیط والتطویر خطاًبا إلى مدیري المدارس االبتدائیة بمحافظة جدة، یطلب وجھ مدیر إ -٢

) ٥(منھم التعاون مع الباحث والسماح لھ بتطبیق أداة البحث، كما ھو موضح في الملحق رقم 
 .١٦٧ص

مدرسة إلجراء الدراسة بھا، واجتمع ) ٢٨(قام الباحث بزیارة المدارس التي اختیرت، وعددھا  -٣
ي المدارس معلمي التربیة اإلسالمیة، ووضح لھم الھدف من الدراسة، وطلب منھم مع مدیر

 .التعاون معھ
قام الباحث بمالحظة أداء المعلمین بنفسھ، ضماًنا لدقة المالحظة، خالل الفصل الدراسي الثاني  -٤

ھـ مستخدًما ٦/٨/١٤٣٧ھـ وحتى ٢٩/٦/١٤٣٧ھـ، في الفترة من ١٤٣٦/١٤٣٧من العام 
حظة منذ بدایة حصة درس التالوة إلى نھایتھا حسب الجدول الزمني، بمعدل معلمین بطاقة المال

إلى ثالثة یومًیا حسب قرب المدارس وبعدھا المكاني، وقد قام الباحث بعمل زیارة أخرى لكل 
 .معلم، وذلك في یوم مختلف

ات التي ، تم تفریغ وحساب الدرج)عینة الدراسة(بعد االنتھاء من مالحظة جمیع المعلمین  -٥
حصل علیھا المعلم في كل زیارة، ثم قام الباحث بعمل متوسط للزیارتین وعمل التحلیل 

  . اإلحصائي علیھا
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
  :واستخدام المقاییس اإلحصائیة التالیة) spss(تم استخدام برنامج 

 .النسب المئویة والتكرارات .١
 .المتوسطات الحسابیة .٢
 حراف المعیارياالن .٣
  .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .٤
   .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .٥
 .تحلیل التباین األحادي لدراسة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة .٦

  :عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
ات تجی         ن بیان ھ م ي    قام الباحث في ھذا الفصل باستعراض ما توصل ل ساؤالت الت ى الت ب عل

  .  طرحھا في الفصل األول، وذلك بعد إجراء المعالجات المنھجیة واألسالیب اإلحصائیة
ما (: حیث سعت الدراسة الحالیة لتحقیق أھدافھا من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي     

صوتیة  درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم و    األجھزة ال
  :والذي تفرع منھ التساؤالت التالیة )في تدریس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟

ریم      .١ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس المیة مھ ة اإلس ي التربی ف معلم ة توظی ا درج م
 جدة؟ واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 

ریم      .٢ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس المیة مھ ة اإلس ي التربی ف معلم ة توظی ا درج م
 واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟

ریم      .٣ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس المیة مھ ة اإلس ي التربی ف معلم ة توظی ا درج م
 قویم لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟واألجھزة الصوتیة في الت

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي التربیة  .٤
اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى سنوات 

 الخبرة، والمؤھل، والتخصص؟
  :إجابة السؤال األول

 درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة      ما
  الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟ 

سابیة،          طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك م ح سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع لإلجاب
ة، والر ات المعیاری المیة  واالنحراف ة اإلس ي التربی ف معلم ة توظی ة بدرج ارات المتعلق ب للعب ت

ذ     تالوة لتالمی دروس ال یط ل ي التخط صوتیة ف زة ال ریم واألجھ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس مھ
  :المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، وجاءت النتائج كما یلي
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  ) ٨(جدول رقم 
  ابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب للعبارات التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحس

  في مھارات التخطیط لدروس التالوة
  درجة االستخدام

  العبارات  م

ت 
ارا

كر
الت

سب
الن

و
  ضعیفة  متوسطة كبیرة  

  لم 
 تستخدم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  التوظیف

  - ١ ١٣ ١٦ ك
یحدد األجھزة المناسبة   ١

  الدرسلتحقیق أھداف 
% ٣،٣ ٤٣،٣ ٥٣،٣ - 

  كبیرة  ٨ ٠،٥٧٢ ٣،٥٠

  - ٢  ٩ ١٩ ك
یجھز مقطع الصوت أو  ٢

 - ٦،٧  ٣٠ ٦٣،٣ %  الفیدیو لدرس التالوة
  كبیرة ٥ ٠،٦٢٦ ٣،٥٦

  - ٤ ١٣ ١٣ ك
٣ 

یفحص ویجرب تشغیل 
األجھزة المستخدمة في 

التدریس قبل الدرس داخل 
  معمل القرآن

% ١٣،٣ ٤٣،٣ ٤٣،٣ - 
  كبیرة ٩ ٠،٧٠٢ ٣،٣٠

  ١ ١ ٩ ١٩ ك
یوفر األجھزة الصوتیة قبل   ٤

 ٣،٣ ٣،٣ ٣٠ ٦٣،٣ %  بدء الدرس
  كبیرة ٧ ٠،٧٣٠ ٣،٥٣

  ١ ٣ ١٣ ١٣ ك
٥ 

یحدد أجھزة مناسبة 
ألعمار التالمیذ ومستواھم 

  العلمي داخل المعمل
% ٣،٣ ١٠ ٤٣،٣ ٤٣،٣ 

  كبیرة ١٠ ٠،٧٨٤ ٣،٢٦

  - ٢ ٧ ٢١ ك
٦  

تبعد األجھزة التي یس
تعَرض حیاة التالمیذ 

 - ٦،٧ ٢٣،٣ ٧٠ %  للخطر
  كبیرة ٤ ٠،٦١٤ ٣،٦٣

  - - ١٤ ١٦ ك
٧  

یخطط لألنشطة التي یقوم 
بھا ھو وتالمیذه أثناء 

 - - ٤٦،٧ ٥٣،٣ %  درس التالوة
  كبیرة ٦ ٠،٥٠٧ ٣،٥٣

  - ١ ٨ ٢١ ك
٨  

یختار المكان المناسب 
ل لألجھزة المستخدمة داخ

 - ٣،٣ ٢٦،٧ ٧٠ %  الفصل
  كبیرة ١ ٠،٥٤٦ ٣،٦٦

 - ١ ٩ ٢٠ ك
٩  

یرتب مقاعد التالمیذ بما 
یسمح لكافة التالمیذ رؤیة 
شاشة العرض أو األجھزة 
المستخدمة داخل معمل 

% ٣،٣ ٣٠ ٦٦،٧ - 
  كبیرة ٣ ٠،٥٥٦ ٣،٦٣

 ١ - ٧ ٢٢ ك
١٠  

یضبط مستوى مكبرات 
 الصوت بما یتناسب مع
التالمیذ والمكان داخل 

  معمل القرآن
% ٣،٣ - ٢٣،٣ ٧٣،٣ 

  كبیرة ٢ ٠،٦٦٠ ٣،٦٦

  كبیرة  ٠،٣٤٧=      االنحراف المعیاري ٣،٥٣=المتوسط الحسابي العام 

یتضح أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توظیف معلمي ) ٨(     من خالل نتائج الجدول رقم 
مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس التربیة اإلسالمیة 
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، وھذا المتوسط یقع في )٤،٠٠ من ٣،٥٣(التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة بلغ 
، أي أن درجة )٤،٠٠ إلى ٣،٢٥(الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 

  .في أداة الدراسة) بیرةك(التوظیف جاءت 
     كما یالحظ أن ھناك تجانس في درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل 
القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 

، حیث تراوحت )كبیرة(درجة عبارات، جاءت جمیعھا ب) ١٠(جدة، حیث اشتمل المجال على 
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة )٣،٦٦ و٣،٢٦(المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات ما بین 

، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٤،٠٠ إلى ٣،٢٥(من المقیاس المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 
  .في أداة الدراسة) كبیرة(

  :جة االستخدام كما یليجاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا لدر
  یختار المكان المناسب لألجھزة المستخدمة داخل الفصل«والتي نصت على ) ٨(العبارة رقم «

احتلت ھذه العبارة المرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة 
ط لدروس اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطی

وانحراف معیاري ) ٣،٦٦(التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
)٠،٥٤٦(.  
  یضبط مستوى مكبرات الصوت بما یتناسب مع التالمیذ « والتي نصت على )١٠(العبارة رقم

متعلقة بدرجة احتلت ھذه العبارة المرتبة الثانیة بین العبارات ال» والمكان داخل معمل القرآن
توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في 

، )٣،٦٦(التخطیط لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
  .)٠،٦٦٠(وانحراف معیاري 

  ذ بما یسمح لكافة التالمیذ رؤیة شاشة یرتب مقاعد التالمی« والتي نصت على )٩(العبارة رقم
احتلت ھذه العبارة المرتبة الثالثة بین » العرض أو األجھزة المستخدمة داخل معمل القرآن

العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن 
میذ المرحلة االبتدائیة بمدینة الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لدى تال

  ).٠،٥٥٦(، وانحراف معیاري )٣،٦٣(جدة، بمتوسط حسابي 
     ویعتقد الباحث أن ذلك یعود إلى كون ھذه المھارات، من المھارات التقلیدیة التي یمارسھا جمیع 

ًا یعملون معلمي التربیة اإلسالمیة، عند تدریسھم تالوة القرآن الكریم، والتي أصبحت أمرًا روتینی
  .     بھا خالل تخطیطھم للعملیة التعلیمیة

  :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا لدرجة االستخدام كما یلي
    ذه   » یحدد األجھزة المناسبة لتحقیق أھداف الدرس« والتي نصت على     )١(العبارة رقم ت ھ احتل

ف معلم      ة بدرجة توظی ارات    العبارة المرتبة الثامنة بین العبارات المتعلق ة اإلسالمیة مھ ي التربی
ذ        دى تالمی تالوة ل دروس ال یط ل ي التخط صوتیة ف زة ال ریم واألجھ رآن الك ل الق تخدام معام اس

  ).٠،٥٧٢(، وانحراف معیاري )٣،٥٠(المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
   ى  )٣(العبارة رقم ي الت       « والتي نصت عل شغیل األجھزة المستخدمة ف ص ویجرب ت دریس یفح

ة        » قبل الدرس داخل معمل القرآن     ارات المتعلق ین العب رة ب ل األخی ة قب احتلت ھذه العبارة المرتب
زة         ریم واألجھ رآن الك ل الق تخدام معام ارات اس المیة مھ ة اإلس ي التربی ف معلم ة توظی بدرج

سابي الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط ح 
  ).٠،٧٠٢(، وانحراف معیاري )٣،٣٠(
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  م ارة رق ى ) ٥(العب صت عل ي ن ي  «والت ستواھم العلم ذ وم ار التالمی بة ألعم زة مناس دد أجھ یح
ف معلمي     » داخل المعمل  احتلت ھذه العبارة المرتبة األخیرة بین العبارات المتعلقة بدرجة توظی

رآن       ل الق تخدام معام ارات اس المیة مھ ة اإلس یط     التربی ي التخط صوتیة ف زة ال ریم واألجھ الك
دة، بمتوسط حسابي            ة ج ة بمدین وانحراف  ) ٣،٢٦(لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائی

  ).٠،٧٨٤(معیاري 
عًا               ًا واس اك اھتمام ى أن ھن دل عل ذه النتیجة ت رى الباحث أن ھ      وبعد استعراض النتائج السابقة ی

المیة     ة اإلس ن معلمي التربی ة الدراسة  ع(م زة     )ین رآن الكریم واألجھ ل الق تخدام معام ارات اس ، بمھ
م                 د معظ ة عن ارات معلوم ذه المھ ل ھ ى أن مث الصوتیة عند التخطیط لدروس التالوة، وھذا مؤشر إل

  .المعلمین
، والتى من نتائجھا أن أداء معلمي التربیة )م٢٠٠٥(     والنتائج السابقة تتفق مع دراسة كیالني 

ي األردن لمھارات التدریس الالزمة لھم كان عالیًا في مجال مھارات تدریس التالوة، اإلسالمیة ف
، والتي أشارت فى نتائجھا إلى أن )م٢٠٠٦(كما اتفقت ھذه النتیجة أیضًا مع نتائج دراسة الفقیھ 

درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة في األردن لمھارات التدریس كانت 
والتي توصلت نتائج التطبیق المیداني إلى ) ھـ١٤٢٨(رجة كبیرة، فیما تختلف مع دراسة الدویش بد

  .قصور األداء القبلي لعینة الدراسة في التخطیط للدرس
  : إجابة السؤال الثاني

     ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة 
   التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟ الصوتیة في

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
واالنحرافات المعیاریة والرتب للعبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات 

واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة استخدام معامل القرآن الكریم 
  :االبتدائیة بمدینة جدة، وجاءت النتائج كما یلي

  ) ٩(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب للعبارات في 

  مھارات التنفیذ لدروس التالوة
  درجة االستخدام

رقم 
  العبارات  العبارة

ال
سب

الن
 و

ات
رار

تك

لم   ضعیفة  متوسطة كبیرة
 یستخدم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  التوظیف

  - ٢ ٧ ٢١ ك
١  

یھیئ تالمیذه قبیل عرض 
الدرس على األجھزة داخل 

 - ٦،٧ ٢٣،٣ ٧٠ %  معمل القرآن
  كبیرة  ٣ ٠،٨١٧ ٣،٥٦

  ٥ ٢  ٨ ١٥ ك
٢ 

یذ على یساعد التالم
استخدام األجھزة الخاصة 

  متوسطة ٩ ١،١٢ ٣،١٠ ١٦،٧ ٦،٧  ٢٦،٧ ٥٠ %  بھم داخل معمل القرآن

  ٢ - ٨ ٢٠ ك

٣ 

یعرض اسم السورة ورقم 
األیة لدرس التالوة على 
شاشة العرض والشاشات 

الخاصة باتالمیذ داخل معمل 
  القرآن

% ٦،٧ - ٢٦،٧ ٦٦،٧ 
  كبیرة ٥ ٠،٨١٩ ٣،٥٣
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٤٧٤

  درجة االستخدام
رقم 

  العبارات  العبارة

ال
سب

الن
 و

ات
رار

تك

لم   ضعیفة  متوسطة كبیرة
 یستخدم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  التوظیف

  ٥ - ٥ ٢٠ ك
٤  

داتا (یستخدم جھاز العرض 
لعرض آیات درس ) شو

 ١٦،٧ - ١٦،٧ ٦٦،٧ %  التالوة داخل معمل القرآن
  كبیرة ٧ ١،١٢ ٣،٣٣

  ١٩ ٢ ٤ ٥ ك
٥ 

یستخدم السبورة التفاعلیة 
في دروس التالوة للقرآن 
 ٦٣،٣ ٦،٧ ١٣،٣ ١٦،٧ %  الكریم داخل معمل القرآن

  ضعیفة ١٨ ١،٢٠ ١،٨٣

  ١٩ ٤ ٢ ٥ ك
٦  

یستخدم الشاشات الخاصة 
بالتالمیذ في عرض آیات 
درس التالوة داخل معمل 

  القرآن
% ٦٣،٣ ١٣،٣ ٦،٧ ١٦،٧ 

  ضعیفة ١٩ ١،١٦ ١،٧٦

  ٤ ١ ١٠ ١٥ ك
٧  

یستخدم البرامج والتطبیقات 
التي یمكن تحمیلھا على 

الحاسب اآللي داخل معمل 
  القرآن

% ١٣،٣ ٣،٣ ٣٣،٣ ٥٠ 
  متوسطة ٨ ١،٠٣ ٣،٢٠

  ٦ ٤ ٨ ١٢ ك
یستخدم البرامج التعلیمیة   ٨

 ٢٠ ١٣،٣ ٢٦،٧ ٤٠ %  عبر اإلنترنت
  متوسطة ١٣ ١،١٦ ٢،٨٦

 ٦ ٣ ٨ ١٣ ك
٩  

 یستخدم األقراص الممغنطة
)CD (و)DVD 

Player( الخاصة بمقرر ،
القرآن الكریم داخل معمل 

% ٢٠ ١٠ ٢٦،٧ ٤٣،٣ 
  متوسطة ١١ ١،١٧ ٢،٩٣

 ١٥ ٥ ٧ ٣ ك
١٠  

یستخدم جھاز الكاسیت لبث 
  مقاطع درس التالوة
 ٥٠ ١٦،٧ ٢٣،٣ ١٠ %  داخل معمل القرآن

  ضعیفة ١٧ ١،٠٨ ١،٩٣

 ٨ ٢ ٦ ١٤ ك
١١  

) المیكرفون(یستخدم الالقط 
السلكي أو الالسكي أثناء 
تالوتھ أو تالوت التالمیذ 

داخل معمل القرآن بطریقة 
% ٢٦،٧ ٦،٧ ٢٠ ٤٦،٧ 

  متوسطة ١٤ ١،٢٧ ٢،٨٦

 ٢ ٢ ٩ ١٧ ك
١٢  

یستخدم مكبرات الصوت 
ذات الحجم الصغیر والجودة 

 ٦،٧ ٦،٧ ٣٠ ٥٦،٧ %  العالیة داخل معمل القرآن
  كبیرة ٦ ٠،٨٨٩ ٣،٣٦

 ٩ ٤ ١٠ ٧ ك
١٣  

یستخدم الھاتف المحمول 
الذكي في دروس التالوة 

 ٣٠ ١٣،٣ ٣٣،٣ ٢٣،٣ %  داخل معمل القرآن
  متوسطة ١٥ ١،١٦ ٢،٥٠

 ١٩ ٣ ٧ ١ ك
١٤  

: یستخدم الجھاز اللوحي
مثل األیباد والجالكسي تاب 
في دروس التالوة داخل 

  معمل القرآن
% ٦٣،٣ ١٠ ٢٣،٣ ٣،٣ 

لم  ٢٠ ٠،٩٥٨ ١،٦٦
  یستخدم

 ٤ ٦ ٩ ١١ ك
١٥  

یعرض بعض معاني كلمات 
اآلیات وأحكام التجوید 

مستخدمًا األجھزة المتاحة 
  اخل معمل القرآند

% ١٣،٣ ٢٠ ٣٠ ٣٦،٧ 
  متوسطة ١٢ ١،٠٦ ٢،٩٠
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٤٧٥

  درجة االستخدام
رقم 

  العبارات  العبارة

ال
سب

الن
 و

ات
رار

تك

لم   ضعیفة  متوسطة كبیرة
 یستخدم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  التوظیف

 - - ١٤ ١٦ ك
١٦  

یراعي الفروق الفردیة بین 
التالمیذ أثناء استخدام 

 - - ٤٦،٧ ٥٣،٣ %  األجھزة داخل معمل القرآن
  كبیرة ٤ ٠،٥٠٧ ٣،٥٣

 - - ١٠ ٢٠ ك
١٧  

یستخدم األجھزة بطریقة 
صحیحة وسلیمة داخل معمل 

 - - ٣٣،٣ ٦٦،٧ %  آنالقر
  كبیرة ١ ٠،٤٧٩ ٣،٦٦

 - ٢ ٨ ٢٠ ك
١٨  

یوظف استخدام أجھزة 
معمل القرآن واألجھزة 
الصوتیة في مساعدة 

  التالمیذ على اتقان التالوة
% ٦،٧ ٢٦،٧ ٦٦،٧ - 

  كبیرة ٢ ٠،٦٢١ ٣،٦٠

 ١١ ٥ ٨ ٦ ك
١٩  

یعرض بعض الصور أو 
مقاطع الفیدیو المرتبطة 

ت درس التالوة بموضوع آیا
  داخل معمل القرآن

% ٣٦،٧ ١٦،٧ ٢٦،٧ ٢٠ 
  ضعیفة ١٦ ٠،٨٧٠ ٢،٣٠

 ١ ٨ ١١ ١٠ ك

٢٠  

ینوع في استخدام األجھزة 
المختلفة داخل معمل 
القرآن، والتي تساعد 

التالمیذ على التفاعل مع 
  المعلم بأكثر من حاسة

% ٣،٣ ٢٦،٧ ٣٦،٧ ٣٣،٣ 
  متوسطة ١٠ ٠،٥٠٣ ٣،٠٠

  متوسطة  ٠،٥٠٣=       االنحراف المعیاري ٢،٨٧=المتوسط الحسابي العام 

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توظیف معلمي ) ٩(      من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس 

وھذا المتوسط یقع في الفئة ) ٤،٠٠ من ٢،٨٧( تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة بلغ التالوة لدى
، وھي الفئة التي )٣،٢٥ إلى أقل من ٢،٥٠(الثالثة من المقیاس المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 

  .في أداة الدراسة) متوسطة(تشیر إلى درجة 
علمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل       كما یالحظ أن ھناك تباین في درجة توظیف م

القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، 
  :عبارة، وزعت كما یلي) ٢٠(حیث اشتمل المجال على 

  رات ما حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبا) كبیرة(عبارات بدرجة ) ٧(جاءت
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الرباعي )٣،٦٦ و٣،٣٣(بین 

على أداة ) كبیرة(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ) ٤،٠٠ إلى ٣،٢٥(والتي تبدأ من 
  .الدراسة

  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) متوسطة(عبارات بدرجة ) ٨(بینما جاءت
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من المقیاس المتدرج )٣،٢٠ و٢،٥٠(ین العبارات ما ب
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، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٣،٢٥ إلى أقل من ٢،٥٠(الرباعي والتي تبدأ من 
  .على أداة الدراسة) متوسطة(

  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) ضعیفة(عبارات بدرجة ) ٤(في حین جاءت
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الثانیة من المقیاس المتدرج )٢،٣٠ و١،٧٦(بین العبارات ما 

، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٢،٥٠ إلى أقل من ١،٧٥(الرباعي والتي تبدأ من 
  .على أداة الدراسة) ضعیفة(

  یستخدم «والتي تنص على ) ١٤(وھي العبارة رقم ) لم تستخدم(وجاءت عبارة واحدة بدرجة
حیث » مثل األیباد والجالكسي تاب في دروس التالوة داخل معمل القرآن: ز اللوحيالجھا

، وھو متوسط یقع بالفئة األولى من المقیاس المتدرج )١،٦٦(بلغ متوسطھا الحسابي 
لم (، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )١،٧٥ إلى أقل من ١(الرباعي والتي تبدأ من 

عینة (الباحث أن عدم استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة على أداة الدراسة، ویرى ) تستخدم
لھذه المھارة؛ یعود إلى عدم اھتمامھم بمستجدات العصر الحدیث، ومنھا جھاز ) الدراسة

اآلیباد والجالكسي تاب، وھي من األجھزة التي تسھل لھم العملیة التعلیمیة وخاصة في 
رامج، وصوتیات مختصة في تعلیم كتاب تالوة القرآن الكریم؛ لما تحتویھ من تطبیقات، وب

اهللا تعالى، وقد یرجع ذلك إلى عدم امتالك معظم المعلمین لھذه األجھزة، وعدم توفیر الجھة 
  .التعلیمیة لھا، وأیضًا عدم اھتمامھم بھا

  :جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا لدرجة االستخدام كما یلي
  زة بطریقة صحیحة وسلیمة داخل معمل یستخدم األجھ«والتي نصت على ) ١٧(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة » القرآن
اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة 

وانحراف معیاري ) ٣،٦٦(ط حسابي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوس
)٠،٤٧٩(.  
  یوظف استخدام أجھزة معمل القرآن واألجھزة الصوتیة «والتي نصت على ) ١٨(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة » في مساعدة التالمیذ على إتقان التالوة
استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات 

الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
  .)٠،٦٢١(، وانحراف معیاري )٣،٦٠(
  یھیئ تالمیذه قبیل عرض الدرس على األجھزة داخل «والتي نصت على ) ١(العبارة رقم

العبارة المرتبة الثالثة بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي احتلت ھذه » معمل القرآن
التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس 

، وانحراف معیاري )٣،٥٦(التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
)٠،٨١٧.(  

  :ت أدنى ثالث عبارات طبقًا لدرجة االستخدام كما یليفي حین جاء
  یستخدم السبورة التفاعلیة في دروس التالوة للقرآن الكریم «والتي نصت على ) ٥(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة الثامنة عشر بین العبارات المتعلقة بدرجة » داخل معمل القرآن
 استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات

، )١،٨٣(التنفیذ لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
  ).١،٢٠(وانحراف معیاري 
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  یستخدم الشاشات الخاصة بالتالمیذ في عرض آیات درس «والتي نصت على ) ٦(العبارة رقم
احتلت ھذه العبارة المرتبة قبل األخیرة بین العبارات المتعلقة » قرآنالتالوة داخل معمل ال

بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 

  ).١،١٦ (، وانحراف معیاري)١،٧٦(
  مثل األیباد والجالكسي تاب في : یستخدم الجھاز اللوحي«والتي نصت على ) ١٤(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة األخیرة بین العبارات المتعلقة » دروس التالوة داخل معمل القرآن
األجھزة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم و

الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
  ).٠،٩٥٨(وانحراف معیاري ) ١،٦٦(

     وبعد استعراض النتائج السابقة یرى الباحث أن ھذه النتیجة تدل على أن استخدام معلمي التربیة 
ات بدرجة متوسطة، یعود إلى أنھم ال یولون لھا االھتمام لھذه المھار) عینة الدراسة(اإلسالمیة 

الكبیر، وھذا یرجع إلى غیاب البرامج التدریبیة، أو على األقل أن ما ھو موجود من البرامج غیر 
كاٍف لتوعیة المعلمین بأھمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة، أثناء 

عود إلى عدم رغبة المعلمین أنفسھم إلى اكتساب مثل ھذه المھارات، تنفیذھم لدرس التالوة، كما ی
وعدم تطویر أنفسھم في التعرف على األجھزة، والبحث عما ھو جدید في عالم التقنیة؛ من أجل أن 

، والتي )ھـ١٤٢٧(یجعل تعلیم كتاب اهللا من أولى أولیاتھ، والنتائج السابقة تتفق مع دراسة أبو ریده 
ا أن درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة العلیا لمھارات كان من نتائجھ

تدریس التالوة والتجوید على األداة ككل وعلى جمیع مجاالتھا درجة متوسطة، ودراسة الرشیدي 
، والتي من نتائجھا أن مستوى أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة المتوسطة في )م٢٠٠٧(

مھارة التعزیز، مھارة عرض : ات التدریس كان متوسطا، ومستوى أدائھم على مجاالتضوء مھار
  .الدرس وتنفیذه ، مھارة تفعیل األنشطة والوسائل التعلیمیة ، مھارة التقویم كان متوسطًا

  :إجابة السؤال الثالث
ریم         رآن الك ل الق ارات استخدام معام  واألجھزة       ما درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھ

  الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة؟ 
سابیة         طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك م ح سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع لإلجاب
ارات         واالنحرافات المعیاریة والرتب للعبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھ

تخدام  ة         اس ذ المرحل تالوة لتالمی دروس ال ویم ل ي التق صوتیة ف زة ال ریم واألجھ رآن الك ل الق معام
  :االبتدائیة بمدینة جدة، وجاءت النتائج كما یلي
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  )١٠(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب للعبارات في 

  تالوةمھارات التقویم لدروس ال
رقم   درجة االستخدام

  العبارات  العبارة

ت 
ارا

كر
الت

سب
الن

و
لم یستخدم  ضعیفة  متوسطة كبیرة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  التوظیف

  ٢١ ٣ ٥ ١ ك

١  

یستخدم تقنیة الحلقات 
اإللكترونیة لمتابعة تقدیم 

التالمیذ أثناء تدریس 
القرآن الكریم داخل معمل 

  آنالقر
% ٧٠ ١٠ ١٦،٧ ٣،٣ 

  لم یستخدم  ٦ ٠،٨٩٩ ١،٥٣

  ١٩ ٥  ٤ ٢ ك

٢ 

یستخدم سجل المتابعة 
اإللكترونیة في تقویم 
مھارات التالمیذ داخل 

  المعمل
% ٦٣،٣ ١٦،٧  ١٣،٣ ٦،٧ 

  لم یستخدم ٥ ٠،٩٦٤ ١،٦٣

  ٧ ٦ ٨ ٩ ك

٣ 

یعرض أسئلة عن معاني 
الكلمات الواردة في اآلیات 

رض على شاشة الع
والشاشات الخاصة 
بالتالمیذ داخل معمل 

  القرآن

% ٢٣،٣ ٢٠ ٢٦،٧ ٣٠ 
  ضعیفة ٣ ١،١٥ ٢،٦٣

  ٨ ٤ ٧ ١١ ك

٤  

یعرض أسئلة عن أحكام 
على شاشة التجوید 

العرض والشاشات 
الخاصة بالتالمیذ داخل 
معمل القرآن للصفوف 

  التي تدرس التجوید

% ٢٦،٧ ١٣،٣ ٢٣،٣ ٣٦،٧ 
  متوسطة ٢ ١،٢٣ ٢،٧٠

  - ٥ ١٤ ١١ ك
٥ 

یستخدم بعض التقنیات 
في تعزیز وتشجیع 

 - ١٦،٧ ٤٦،٧ ٣٦،٧ %  التالمیذ
  متوسطة ١ ٠،٧١٤ ٣،٢٠

  ٢٠ ٤ ٢ ٤ ك
٦  

یعرض درجات التالمیذ 
على الشاشات كنوع من 

 ٦٦،٧ ١٣،٣ ٦،٧ ١٣،٣ %داخل معمل التحفیز 
  لم یستخدم ٤ ١،٠٩ ١،٦٦

  ضعیفة  ٠،٧٥٨=      االنحراف المعیاري ٢،٢٢= وسط الحسابي العام المت

یتضح أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توظیف ) ١٠(      من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم 

، وھذا المتوسط )٤،٠٠ من ٢،٢٢(ذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة بلغ لدروس التالوة لدى تالمی
، وھي )٢،٥٠ إلى أقل من ١،٧٥(یقع في الفئة الثانیة من المقیاس المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 

  .في أداة الدراسة) ضعیفة(الفئة التي تشیر إلى درجة 
تربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل      كما یالحظ أن ھناك تباین في درجة توظیف معلمي ال

القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 
  :عبارات، وزعت كما یلي) ٦(جدة، حیث اشتمل المجال على 
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٤٧٩

  ما حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات) متوسطة(عبارات بدرجة ) ٣(جاءت 
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الرباعي )٣،٢٠ و٢،٦٣(بین 

) متوسطة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٣،٢٥ إلى أقل من ٢،٥٠(والتي تبدأ من 
  .على أداة الدراسة

  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) لم تستخدم(عبارات بدرجة ) ٣(في حین جاءت
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة األولى من المقیاس )١،٦٦ و ١،٥٣(بارات ما بین الع

، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )١،٧٥ إلى أقل من ١(المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 
( على أداة الدراسة، ویعتقد الباحث أن عدم استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة) لم تستخدم(

لمھارات، على الرغم من أھمیتھا أثناء تقویم درس التالوة، یعود إلى لھذه ا) عینة الدراسة
بمعرفة ماھیة ھذه المھارات، ومدى أھمیتھا، وكیفیة ) عینة الدراسة(عدم كفایة المعلمین 

استخدامھا، كما یعود ذلك أیضًا إلى قلة البرامج التدریبیة لتوعیة المعلمین بأھمیة استخدام 
  .تقویم دروس التالوةمثل ھذه المھارات أثناء 

  :جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا لدرجة االستخدام كما یلي
  احتلت » یستخدم بعض التقنیات في تعزیز وتشجیع التالمیذ«والتي نصت على ) ٥(العبارة رقم

ھذه العبارة المرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة 
معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ مھارات استخدام 

  .)٠،٧١٤(وانحراف معیاري ) ٣،٢٠(المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 
  یعرض أسئلة عن أحكام التجوید على شاشة العرض «والتي نصت على ) ٤(العبارة رقم

احتلت ھذه » ل القرآن للصفوف التي تدرس التجویدوالشاشات الخاصة بالتالمیذ داخل معم
العبارة المرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات 
استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

  .)١،٢٣(، وانحراف معیاري )٢،٧٠(بي االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسا
  یعرض أسئلة عن معاني الكلمات الواردة في اآلیات على «والتي نصت على ) ٣(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة » شاشة العرض والشاشات الخاصة بالتالمیذ داخل معمل القرآن
المیة مھارات استخدام معامل الثالثة بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلس

القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 
  ).١،١٥(، وانحراف معیاري )٢،٦٣(جدة، بمتوسط حسابي 

  :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا لدرجة االستخدام كما یلي
  یعرض درجات التالمیذ على الشاشات كنوع من التحفیز «لى والتي نصت ع) ٦(العبارة رقم

احتلت ھذه العبارة المرتبة الرابعة بین العبارات المتعلقة بدرجة توظیف » داخل معمل القرآن
معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم 

، وانحراف )١،٦٦(ة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحل
  ).١،٠٩(معیاري 

  یستخدم سجل المتابعة اإللكترونیة في تقویم مھارات «والتي نصت على ) ٢(العبارة رقم
احتلت ھذه العبارة المرتبة قبل األخیرة بین العبارات المتعلقة بدرجة » التالمیذ داخل المعمل

اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في توظیف معلمي التربیة 
، )١،٦٣(التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة، بمتوسط حسابي 

  ).٠،٩٦٤(وانحراف معیاري 
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  التالمیذ یستخدم تقنیة الحلقات اإللكترونیة لمتابعة تقدیم«والتي نصت على ) ١(العبارة رقم 
احتلت ھذه العبارة المرتبة األخیرة بین » أثناء تدریس القرآن الكریم داخل معمل القرآن

العبارات المتعلقة بدرجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن 
ینة جدة، الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمد

  ).٠،٨٩٩(وانحراف معیاري ) ١،٥٣(بمتوسط حسابي 
     وبعد استعراض النتائج السابقة یرى الباحث أن ھذه النتیجة تدل على أن ھناك ضعفًا لدى عینة 
الدراسة في مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة أثناء تقویمھم لدروس 

ربیة اإلسالمیة االھتمام بھذه المھارات، والتعرف علیھا، وھذا ما التالوة، وینبغي على معلمي الت
، والتي أشارت فى نتائجھا إلى أن درجة ممارسة معلمي )ھـ١٤٢٧(یتفق مع دراسة أبو ریدة 

التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة العلیا لمھارات تدریس التالوة مجال استخدام الوسائل 
بدرجة ممارسة قلیلة، وعلى المشرفین التربویین ومدیري المدراس والتقنیات التعلیمیة جاءت 

  . ضرورة االھتمام بتنظیم دورات لمعلمي التربیة اإلسالمیة تدربھم على ھذه المھارات
والتي من نتائجھا أن درجة ممارسة ) ھـ١٤٢٧(     والنتائج السابقة تتفق مع دراسة أبو ریدة 

لة األساسیة العلیا لمھارات تدریس التالوة والتجوید في مجال معلمي التربیة اإلسالمیة في المرح
استخدام الوسائل والتقنیات التعلیمیة، فقد كانت درجة الممارسة قلیلة، فیما تختلف مع دراسة 

والتي من نتائجھا أن مستوى أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة ) م٢٠٠٧(الرشیدي 
  . متوسطًاالمتوسطة في مھارة التقویم كان

  :إجابة السؤال الرابع
     ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة 
مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى سنوات الخبرة، والمؤھل، 

  والتخصص؟ 
  :متغیر سنوات الخبرة: أوًال

اك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي التربیة لمعرفة إذا ما كانت ھن
اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى سنوات الخبرة تم 

  .)One Way Anova(استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 
  )١١(جدول رقم 

للفروق بین متوسطات درجة توظیف ) One Way Anova(نتائج تحلیل التباین األحادي 
معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى 

 سنوات الخبرة

مجموع   المجموعات  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

 ٠،٠٥٥ ٢ ٠،١١٠ بین المجموعات

 ٠،١٢٦ ٢٧ ٣،٣٩٣  داخل المجموعات
٠،٦٥٠ ٠،٤٣٨ 

درجة توظیف معلمي التربیة 
رات استخدام اإلسالمیة مھا

معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التخطیط لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

 االبتدائیة بمدینة جدة
  ٢٩ ٣،٥٠٣  المجموع

 ٠،٣٩٥ ٠،٩٦٠ ٠،٢٤٥ ٢  ٠،٤٨٩ بین المجموعاتدرجة توظیف معلمي التربیة 
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مجموع   المجموعات  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

دام اإلسالمیة مھارات استخ ٠،٢٥٥ ٢٧  ٦،٨٧٥  داخل المجموعات
معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التنفیذ لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

 االبتدائیة بمدینة جدة
  ٢٩  ٧،٣٦٤  المجموع

درجة توظیف معلمي التربیة 
اإلسالمیة مھارات استخدام 

ل القرآن الكریم واألجھزة معام
الصوتیة في التقویم لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

 االبتدائیة بمدینة جدة

 ٠،٧٦٦ ٠،٢٦٩ ٠،١٦٣ ٢  ٠،٣٢٦ بین المجموعات

   ٠،٦٠٦ ٢٧  ١٦،٣٦٨  داخل المجموعات
 

  ٢٩  ١٦،٦٩٤  المجموع

سطات درجة عدم وجود فروق ذات داللة بین متو) ١١(یتضح من خالل الجدول رقم 
توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى 

) ف(إلى سنوات الخبرة، حیث أظھرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائیة لقیم 
) ٠،٢٦٩(و)  ٠،٩٦٠(و) ٠،٤٣٨(الخاصة بھا ) ف(إذ بلغت قیم . الخاصة بمجاالت الدراسة

على التوالي وھي قیم أكبر من مستوى ) ٠،٧٦٦(و) ٠،٣٩٥(و) ٠،٦٥٠(مستویات داللة بلغت ب
، والتي أسفرت نتائجھا عن )ھـ١٤٢٣(، وھذا ما یختلف مع دراسة أمیمة األحمدي )٠،٠٥(الداللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الدرجات التي تحصل علیھا معلمات كلیة التربیة 
ت الخبرة التي تقل عن عشر سنوات ومتوسط الدرجات التي تحصل علیھا زمیالتھن ذوات سنوا

مھارة تنفیذ (من معلمات كلیة التربیة ذوات سنوات الخبرة تزید عن خمس عشرة سنة في مھات 
لصالح المجموعة األعلى خبرة،  ) الدرس، مھارة اختیار واستخدام الوسائل التعلیمیة، مھارة التقویم

، ودراسة أبو )م٢٠٠٦(، ودراسة الفقیھ )م٢٠٠٥(ت ھذه النتیجة مع نتائج دراسة كیالني بینما اتفق
والتي من نتائجھا عدم وجود فروق ذات داللة ) ھـ١٤٣٣(، ودراسة الزھراني )ھـ١٤٢٧(ریدة 

إحصائیة في مستوى أداء معلمي التربیة اإلسالمیة لمھارات التدریس الالزمة لھم على كل مجال 
  .ت تعزى لمتغیر الخبرةمن المجاال

  :متغیر المؤھل العلمي: ثانیًا
لمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي 
التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى المؤھل 

  .)One Way Anova(ادي العلمي تم استخدام اختبار تحلیل التباین األح
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  )١٢(جدول رقم 
للفروق بین متوسطات درجة توظیف ) One Way Anova(نتائج تحلیل التباین األحادي 

معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى 
 المؤھل العلمي

  المجموعات  المجاالت
  مجموع

   المربعات
درجات 

  حریةال
متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

 ٠،٠١٩ ٢ ٠،٠٣٨ بین المجموعات
 ٠،١٢٨ ٢٧ ٣،٤٦٥داخل المجموعات

٠،٨٦١ ٠،١٥٠ 
درجة توظیف معلمي التربیة 

اإلسالمیة مھارات استخدام معامل 
القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة 
في التخطیط لدروس التالوة لدى 
تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 

 جدة
  ٢٩ ٣،٥٠٣  المجموع

 ٠،٢٣٢ ٢  ٠،٤٦٥ بین المجموعات
 ٠،٢٥٦ ٢٧  ٦،٨٩٩داخل المجموعات

٠،٤١٥ ٠،٩٠٩ 
درجة توظیف معلمي التربیة 

اإلسالمیة مھارات استخدام معامل 
القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة 
في التنفیذ لدروس التالوة لدى 
تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 

 جدة
  ٢٩  ٧،٣٦٤  المجموع

 ٠،٤٨٠ ٢  ٠،٩٦٠ بین المجموعات
 ٠،٥٨٣ ٢٧  ١٥،٧٣٤داخل المجموعات

٠،٤٥٠ ٠،٨٢٤ 
درجة توظیف معلمي التربیة 

اإلسالمیة مھارات استخدام معامل 
القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة 
في التقویم لدروس التالوة لدى 
تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة 

 جدة
  ٢٩  ١٦،٦٩٤  المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة بین متوسطات درجة ) ١٢(یتضح من خالل الجدول رقم 
توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى 

) ف(إلى المؤھل العلمي، حیث أظھرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائیة لقیم 
) ٠،٨٢٤(و) ٠،٩٠٩(و) ٠،١٥٠(الخاصة بھا ) ف(إذ بلغت قیم . الخاصة بمجاالت الدراسة

على التوالي وھي قیم أكبر من مستوى ) ٠،٤٥٠(و) ٠،٤١٥(و) ٠،٨٦١(بمستویات داللة بلغت 
، بینما یتفق مع كال من دراسة )ھـ١٤٣٣(، وھذا ما یختلف مع دراسة الزھراني )٠،٠٥(الداللة 

، ودراسة السلمي )ھـ١٤٢٧(، ودراسة أبو ریدة )م٢٠٠٦(، ودراسة الفقیھ )٢٠٠٥(كیالني 
، والتي أشارت في نتائجھا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء )ھـ١٤٣٠(

معلمي التربیة اإلسالمیة لمھارات التدریس الالزمة لھم على كل مجال من المجاالت تعزى لمتغیر 
  .المؤھل العلمي

  :متغیر التخصص: ًاثالث
لمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي 
التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى التخصص 

  .)One Way Anova(تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 
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٤٨٣

  )١٣(جدول رقم 
للفروق بین متوسطات درجة توظیف ) One Way Anova(ائج تحلیل التباین األحادي نت

معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى إلى 
 التخصص

مجموع   المجموعات  المجاالت
  المربعات

درجات 
مستوى   قیمة فمتوسط المربعات  الحریة

  الداللة
 ٠،١٤٩ ٢ ٠،٢٩٨ بین المجموعات
 ٠،١١٩ ٢٧ ٣،٢٠٥  داخل المجموعات

٠،٣٠٢ ١،٢٥٣ 
یف معلمي التربیة درجة توظ

اإلسالمیة مھارات استخدام 
معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التخطیط لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

 االبتدائیة بمدینة جدة
  ٢٩ ٣،٥٠٣  المجموع

 ٠،٥٤١ ٢  ١،٠٨١ بین المجموعات
 ٠،٢٣٣ ٢٧  ٦،٢٨٣  داخل المجموعات

٠،١١٧ ٢،٣٢٣ 
 التربیة درجة توظیف معلمي

اإلسالمیة مھارات استخدام 
معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التنفیذ لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

 االبتدائیة بمدینة جدة
  ٢٩  ٧،٣٦٤  المجموع

 ٠،٤٢٦ ٢  ٠،٨٥٢ بین المجموعات
 ٠،٥٨٧ ٢٧  ١٥،٨٤١  داخل المجموعات

٠،٤٩٣ ٠،٧٢٦ 
 درجة توظیف معلمي التربیة
اإلسالمیة مھارات استخدام 

معامل القرآن الكریم واألجھزة 
الصوتیة في التقویم لدروس 
التالوة لدى تالمیذ المرحلة 

  ٢٩  ١٦،٦٩٤  المجموع
دم وجود فروق ذات داللة بین متوسطات درجة ع) ١٣(یتضح من خالل الجدول رقم 

توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى 
الخاصة ) ف(إلى التخصص، حیث أظھرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائیة لقیم 

بمستویات ) ٠،٧٢٦(و) ٢،٣٢٣(و) ١،٢٥٣(الخاصة بھا ) ف(إذ بلغت قیم . بمجاالت الدراسة
على التوالي وھي قیم أكبر من مستوى الداللة ) ٠،٤٩٣(و) ٠،١١٧(و) ٠،٣٠٢(داللة بلغت 

، حیث أشارت النتائج إلى وجود فروق )م٢٠٠٧(، وھذا ما یختلف مع دراسة الرشیدي )٠،٠٥(
 التربیة اإلسالمیة في في مستوى أداء معلمي) α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

المرحلة المتوسطة في ضوء مھارات التدریس تبعا لمتغیر المؤھل، وكان الفرق لصالح المعلمین 
  ).تربوي(من ذوي التخصص المسلكي 

     وبعد استعراض النتائج السابقة یتضح لنا عدم وجود فروق ذات داللة بین متوسطات درجة 
ات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة تعزى توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھار

إلى سنوات الخبرة، والمؤھل، والتخصص، وھذا یدل على سھولة استخدام الوسائل التعلیمیة، 
ومعامل القرآن الكریم، إال أن ھناك اھماًال وقلة توظیف مھارات استخدام معامل القرآن الكریم 

عینة (اك آلیة عمل لتطویر مستوى معلمي التربیة اإلسالمیة واألجھزة الصوتیة، فیجب أن تكون ھن
حتى یستطیعوا مواكبة التقدم في مجال التقنیة، وفي توظیف مھارات استخدام معامل ) الدراسة

  .القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة
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٤٨٤

  :ملخص نتائج الدراسة
میة مھارات نتائج حول درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالإلى عدة توصلت الدراسة 

 المرحلة االبتدائیة استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في تدریس التالوة لتالمیذ
  :، وھيبمدینة جدة

أظھرت نتائج الدراسة أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن -١
ى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس التالوة لد

، وجاءت أعلى ثالث عبارات بدرجة كبیرة، والتي تجسد توظیف معلمي )كبیرة(جاءت بدرجة 
التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التخطیط لدروس 

 :التالوة في الترتیب
 .المستخدمة داخل الفصل یختار المكان المناسب لألجھزة -
 . یضبط مستوى مكبرات الصوت بما یتناسب مع التالمیذ والمكان داخل معمل القرآن-
 یرتب مقاعد التالمیذ بما یسمح لكافة التالمیذ رؤیة شاشة العرض أو األجھزة المستخدمة -

  .داخل معمل القرآن
یة مھارات استخدام معامل أوضحت نتائج الدراسة أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالم -٢

القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة 
، وجاءت أعلى ثالث عبارات بدرجة كبیرة، والتي تجسد توظیف معلمي )متوسطة(جاءت بدرجة 

ألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم وا
 :التالوة في الترتیب

 .یستخدم األجھزة بطریقة صحیحة وسلیمة داخل معمل القرآن -
یوظف استخدام أجھزة معمل القرآن واألجھزة الصوتیة في مساعدة التالمیذ على إتقان  -

 .التالوة
  . یھیئ تالمیذه قبیل عرض الدرس على األجھزة داخل معمل القرآن-

ت نتائج الدراسة أن درجة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن بین-٣
الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة جدة 

، وجاءت أعلى ثالث عبارات بدرجة متوسطة، والتي تجسد توظیف )ضعیفة(جاءت بدرجة 
بیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التقویم معلمي التر

 :لدروس التالوة في الترتیب
 .یستخدم بعض التقنیات في تعزیز وتشجیع التالمیذ -
یعرض أسئلة عن أحكام التجوید على شاشة العرض والشاشات الخاصة بالتالمیذ داخل معمل  -

 .ویدالقرآن للصفوف التي تدرس التج
 یعرض أسئلة عن معاني الكلمات الواردة في اآلیات على شاشة العرض والشاشات الخاصة -

  .بالتالمیذ داخل معمل القرآن
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة توظیف معلمي -٤

: وتیة تعزى إلى متغیراتالتربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الص
  .سنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، والتخصص
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٤٨٥

  :توصیات الدراسة
بناء على النتائج السابقة التي توصلت إلیھا الدراسة تقدم الباحث بمجموعة من التوصیات 

 :وھي كما یلي
الحفاظ على مستوى تطبیق المعلمین مھارات استخدام معامل القرآن الكریم واِلأجھزة  -

 .تیة في التخطیط لدروس التالوة، والعمل على تطبیق ما ھو جدیدالصو
عقد دورات تدریبیة متخصصة لمعلمي التربیة اإلسالمیة في تطبیق مھارات استخدام معامل  -

القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة في التنفیذ لدروس التالوة، وذلك لرفع مستواھم في 
 . توظیف ھذه المعامل

 الممكنة لزیادة توظیف معلمي التربیة اإلسالمیة مھارات استخدام معامل اتخاذ كافة التدابیر -
القرآن الكریم واِلأجھزة الصوتیة في التقویم لدروس التالوة، سواء عن طریق المشرفین 

 .التربویین، أو الدورات التدریبیة
 االھتمام بإعداد معلم التربیة اإلسالمیة عن طریق تدریبھ على توظیف مھارات تدریس -

القرآن الكریم بشكل عام، ومھارات استخدام معامل القرآن الكریم واألجھزة الصوتیة بشكل 
 . خاص

وعي القیادات اإلداریة ومعلمي التربیة اإلسالمیة بأھمیة استخدام معامل القرآن الكریم  زیادة -
عقد ندوات ومحاضرات وورش  خالل من واألجھزة الصوتیة في تدریس القرآن الكریم،

 .نقاش توضح أھمیتھاعمل لل
العمل على توفیر كافة األجھزة والمعدات الخاصة بمعامل القرآن الكریم وتوفیر األجھزة  -

الصوتیة الالزمة لتدریس القرآن الكریم، مع التركیز والحرص على التقنیات الحدیثة التي 
 .تراعي سھولة االستخدام وفعالیة األداء

 األجھزة وتفادي األعطال الفنیة المختلفة التي تعیق توفیر فریق عمل فني في المدارس لصیانة -
 .استخدام معامل القرآن الكریم

تشجیع معلمي التربیة اإلسالمیة على االلتحاق بالدورات التدریبیة المتخصصة في استخدام  -
 .التقنیة في تدریس القرآن الكریم، بوضع الحوافز المادیة والمعنویة لھم
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٤٨٦

 المصادر والمراجع
  :المصادر: أوًال

  .القرآن الكریم
  .بین األفكار الدولیة: الریاض. جامع الترمذي). ھـ١٤٢٠. (الترمذي، اإلمام محمد بن عیسى

تحقیق مصطفى دیب (، )٣ط. (صحیح اإلمام البخاري). ھـ١٤٠٧. (البخاري، محمد بن إسماعیل
  .دار ابن كثیر: ، بیروت)البغا

حامد : مراجعة (. المصطلحات التربویة والنفسیةمعجم). ھـ١٤٢٤. (شحاتة، حسن والنجار، زینب
 .الدار المصریة اللبنانیة: ، القاھرة)عمار

  .عالم الكتب: القاھرة. معجم اللغة العربیة المعاصرة). ھـ١٤٢٩. (عمر، أحمد مختار
نظر بن محمد الفاریابي : تحقیق. (صحیح مسلم). ھـ١٤٢٧(مسلم، أبو الحسین بن الحجاج القشیري 

  .دار طیبة: ، الریاض)ةأبو قتیب
  :المراجع: ثانیًا

 درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة العلیا ).ھـ١٤٢٧. (أبو ریدة، نافذ
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم المناھج . لمھارات تدریس التالوة والتجوید في األردن

  .، عمانوطرق التدریس، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا
مھارات تدریس المواد االجتماعیة لدى معلمات المرحلة المتوسطة ). ھـ١٤٢٣. (األحمدي، أمیمة

  . ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك عبدالعزیز، جدةرسالة. بالمدینة المنورة
معوقات استخدام مركز مصادر التعلم في تدریس مقرر القرآن ). ھـ١٤٢٧. (آل شعالن، سعید
لمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المشرفین التربویین ومعلمي القرآن الكریم في الكریم في ا

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة . محافظة سراة عبیدة
  .المكرمة

  .دار المجتمع: ، جدة)٢ط. (طرق تدریس مواد التربیة اإلسالمیة). ھـ١٤١٩. (باحارث، عدنان
االستراتجیات الحدیثة في تدریس التربیة اإلسالمیة ). م٢٠٠٧. (ن وأبو جلبان، ھانيبلعاوي، برھا

  .األردن، دار الحنین:  عمان.والقرآن الكریم
رسالة . معاییر اختیار معلم القرآن الكریم بالمرحلة االبتدائیة). ھـ١٤٢٩. (جان، عبدالفتاح

  .كة المكرمةماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، م
األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكریم لدى تالمیذ الصفوف ) ھـ١٤٢٦. (حشروف، عبدالرحمن

. الثالثة العلیا االبتدائیة في مدارس تحفیظ القرآن ومدارس التعلیم العام بالمدینة المنورة
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، مكة المكرمة

دار : ، عمان)٧ط. (تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق). ھـ١٤٣٠. (لة، محمد محمودالحی
  .المسیرة

أثر استخدام المسجل ومختبر اللغة في تعلیم أحكام تالوة القرآن ).  م١٩٩٧. (الدویدي، علي
ثقافة ، المنظمة العربیة للتربیة وال)٢(، عدد )١٦(المجلة العربیة للتربیة، المجلد . الكریم

  .والعلوم، تونس
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برنامج حاسوبي مقترح لتدریب معلمي القرآن ). ھـ١٤٢٨. (الدویش، محمد بن عبداهللا إبراھیم
رسالة دكتوراه غیر . الكریم في مراحل التعلیم العام على مھارات تدریس القرآن الكریم

 محمد بن سعود منشورة، قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام
  .الریاض: اإلسالمیة

أثر استخدام المصحف القارئ في تنمیة مھارات ). ھـ١٤٣١. (الذوادي، عبداإللھ بن صالح سعود
رسالة ماجستیر غیر منشورة، . التالوة لدى تالمیذ الصف الثالث االبتدائي بمحافظة األحساء
 .الریاض: دفسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة الملك سعو

مستوى التالوة لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدارس تحفیظ ). ھـ١٤٢٢(الراشد، شامخ جزاع 
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض. القرآن الكریم

مجلة . مفھوم التالوة والترتیل والتدبر في القرآن الكریم). ھـ١٤٢٥. (     رمضان، منظور محمد
، مكة المكرمة، ٣٠، العدد ١٨جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھا، المجلد 

  .١٣٢-٦٢ص ص 
 تقویم أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في ضوء مھارات التدریس وبناء ).م٢٠٠٧. (الرشیدي، فھد

 وطرق تدریس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم مناھج. أنموذج لتطویره في دولة الكویت
  .كلیة الدراسات التربویة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عّمان

واقع توظیف التقنیات الحدیثة في تدریس القرآن الكریم ومعوقاتھا ). م٢٠١٥. (الزدجالي، میمونة
المؤتمر العالمي الثالث للدراسات القرآنیة وتدبر . من وجھة نظر المعلمین بسلطنة عمان

 .م، مركز التراث اإلسالمي البریطاني٢٠١٥أغسطس ٢ –یولیو ٣١القرآن الكریم في أوربا، 
أثر استخدام بعض الوسائل التعلیمیة على حفظ مقرر القرآن ). ھـ١٤١٦. (الزعاقي، إبراھیم

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة . )بنین(الكریم وتالوتھ لدى طالب الصف األول متوسط 
  . الملك سعود، الریاضالتربیة، جامعة

مدى استخدام معلمي القرآن الكریم تقنیات التعلیم في تدریس ). ھـ١٤٣٣. (الزھراني، سمیر
القرآن الكریم من وجھة نظر مشرفي ومعلمي التربیة اإلسالمیة في مدارس التحفیظ 

مكة : رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى. االبتدائیة بمكة المكرمة
  .المكرمة

: ، المدینة المنورة)٢ط. (مھارات التدریس في الحلقات القرآنیة). ھـ١٤٢٠. (الزھراني، علي
  .مكتبة الدار

عالم : ، القاھرة)٣ط. (مھارات التدریس رؤیة في تنفیذ التدریس). ھـ١٤٢١. (زیتون، حسن حسین
 .الكتب

یم في تنمیة مھارات التالوة واالحتفاظ استخدام معمل القرآن الكر). ھـ١٤٢٩. (السبیعي، عبداهللا
. بالتعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدینة الریاض

  .الریاض: رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود
 القرآن أھم الصعوبات التي تواجھ تدریس). ھـ١٤٢٦. (السدحان، عبدالرحمن بن عبدالعزیز

الكریم في المرحلة المتوسطة بمدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدینة الریاض من وجھة نظر 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم المناھج وطرق التدریس، . المعلمین والمشرفین التربویین

  .الریاض: كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
مؤسسة الوراق للنشر : عمان. مھارات التدریس والتدریب علیھا). م٢٠٠٤. (السعدي، ساھرة

  .والتوزیع
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فعالیة استخدام معمل اللغات في تحفیظ القرآن الكریم وتقویم ).  م٢٠٠٣. (سعید، محمد السید
 مجلة مستقبل التربیة العربیة، المجلد .األداء الشفوي لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائي

  .٩٨-٧١ص ص . ، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة)٢٨(التاسع، عدد
تنمیة مھارات تدریس الھجاء لدى الطالب المعلمین باستخدام ). ھـ١٤٢٦. (سعید، محمد السید

  .١٢٠-٩٤، مصر، ص ص ٤٧ مجلة القراءة والمعرفة، عدد .التدریس المصغر
  .مكتبة الرشد: ، الریاض)٢ط. (طرق تدریس العلوم). م٢٠٠٩(السعدني، محمد أمین 

  .دار الفكر: ، عمان)٥ط. (وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم). م٢٠٠٤. (سالمة، عبدالحافظ
 .طرق تدریس التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة الدنیا). ھـ١٤٣٠. (السلخي، محمود جمال

  .دار كنوز المعرفة: عّمان
ي التربیة اإلسالمیة مھارات تدریس مدى تطبیق معلم). ھـ١٤٣٠. (السلمي، عبدالقادر بن فالح

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، . مادة الفقھ للصف األول الثانوي في مدینة جدة
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

العوامل المؤثرة في ضعف تالوة القرآن الكریم لطالب ). ھـ١٤٢٧. (السیف، عبد المحسن بن سیف
مجلة دراسات في المناھج وطرق . یة التربیة بجامعة الملك سعودقسم الثقافة اإلسالمیة بكل

  .، جامعة عین شمس، كلیة التربیة، القاھرة١١٧التدریس، عدد 
. أساسیات التدریس). ھـ١٤٢٦. (شبر، خلیل إبراھیم وجامل، عبدالرحمن وأبو زید، عبدالباقي

  .دار المناھج: عمان
  .دار وائل: عّمان. ربويأسس البحث الت). ٢٠٠٩. (الشایب، عبدالحافظ

دار : القاھرة. طرق تدریس التربیة اإلسالمیة وتطبیقاتھا). ھـ١٤٢٧. (الشباطات، محمود مزعل
  .الفضیلة

: عّمان. أساسیات التدریس). ھـ١٤٢٦. (شبر، خلیل وجامل، عبد الرحمن وأبو زید، عبد الباقي
  .دار المناھج،

ألخطاء التجویدیة الشائعة لدى طالب الصف األول ا). ھـ١٤٢٠(الشمراني، ھاشم سعید عبید اهللا 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، . المتوسط أثناء تالوة القرآن الكریم وأسبابھا بمحافظة جدة

 .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
أثر استخدام المختبر اللغوي في تدریس القرآن الكریم ). ھـ١٤٢٧(الشمري، سلیمان محمد 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، .  طالب كلیة المعلمین بحائل بعض مھارات التالوةإلكساب
  .جامعة أم القرى، كلیة التربیة، مكة المكرمة

. مشكالت تدریس القرآن الكریم في الصفوف األولیة). ھـ١٤٢٦. (الشمري، محمد بن مضحي
ة، جامعة الملك رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربی

  .الریاض: سعود
  .دار الشروق: ، عّمان)٢ط (.طرق تدریس التربیة اإلسالمیة). م٢٠٠٥. (الشمري، ھدى علي

اإلطار المرجعي الشامل ). ھـ١٤٢٤. (الصالح، بد والمناعي، عبداهللا وحكیم، أحمد والبدري، أحمد
 .جمكتب التربیة العربي لدول الخلی: الریاض. لمراكز مصادر التعلم

أثر طریقة التعلم بمساعدة الحاسوب في إتقان أحكام ).  م٢٠٠٤. (صبحي، تیسیر وعبد اهللا، زیاد
مجلة العلوم التربویة، العدد الرابع، كلیة التربیة، . التالوة والتجوید لدى الطلبة الموھوبین

  .٧٠-٣٩جامعة قطر، الدوحة، ص 
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 – استراتیجیاتھ – مھاراتھ –طھ التدریس الفعال تخطی). ھـ١٤٢٩. (الطناوي، عفت مصطفى
  .دار المسیرة: عّمان. تقویمھ

مجمع الملك فھد لطباعة :  المدینة المنورة.فن الترتیل وعلومھ). ھـ١٤٢٠. (الطویل، أحمد
  .المصحف الشریف، بالتعاون مع مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة بالریاض

تقویم طرق تدریس القرآن الكریم في مدارس تحفیظ  ). ھـ١٤٢١(العاصم، سعود بن عبد العزیز 
ندوة عنایة المملكة العربیة السعودیة بالقرآن الكریم . القرآن الكریم التابعة لوزارة المعارف

، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، )ھـ٦/٧/١٤٢١-٣(وعلومھ، في الفترة من 
 .د، المدینة المنورةوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشا

أثر استخدام مختبر اللغة في ).  م١٩٩٠. (عبد اهللا، عبد الرحمن صالح، وملكاوي، فتحي حسن
  .مجلة جامعة الملك سعود، المجلد الثاني، الریاض. تعلیم أحكام التالوة

التالوة، والتفسیر، (طرق تدریس القرآن الكریم ). ھـ١٤٢٧(عبدالھادي، محمد البشیر محمد 
أمدرمان، . مجلة كلیة القرآن الكریم، جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیة. )فظوالح

  .السودان
البحث العلمي مفھومھ ). م٢٠١٢. (عبیدات، ذوقان، وكاید، عبدالحق، وعدس، عبدالرحمن

  .دار الفكر للنشر: ، عمان)١٤ط. (وأدواتھ وأسالیبھ
  .دار البصیرة: دریةاإلسكن. كتاب العلم). ھـ١٤٢٤. (العثیمین، محمد

 أدواتھ –البحث العلمي مفھومھ ). م٢٠٠٥. (عدس، عبدالرحمن و عبیدات، ذوقان وعبدالحق، كاید
 .دار أسامة للنشر والتوزیع: ، الریاض)٣ط. ( أسالیبھ–

: ، الریاض٤ط. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). م٢٠٠٦. (العساف، صالح بن محمد
  . مكتبة العبیكان

وسائل االتصال التعلیمیة والتكنولوجیا ). م٢٠١٣. (، عبد اهللا إسحاق وإحسان محمد كنسارهعطار
  .جامعة أم القرى: ، مكة المكرمة)٥ط. (الحدیثة

 الجزء األول، منشورات جامعة .طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة). ھـ١٤٣٥. (العلي، صالح حمید
  .سوریا: دمشق، كلیة التربیة

  .دار القاسم: الریاض. إضاءات تربویة لمعلم القرآن الكریم). ھـ١٤٢٦. (بن زعلالعنزي، عبداهللا 
  .دار الثقافة:  عمان.التدریس الفعال). ھـ١٤٣٠. (فرج، عبد اللطیف حسین

درجة ممارسة مھارات التدریس لدى معلمي التربیة ). م٢٠٠٦. (الفقیھ، زیاد محمد سلیمان
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم مناھج وطرق . اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في األردن

  .تدریس، كلیة الدراسات التربویة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عّمان
مكتبة :  الریاض.المدخل إلى التقنیات الحدیثة في االتصال والتعلیم). ھـ١٤٢٢. (فالتھ، مصطفى

  .العبیكان
. ة، نایل والعدوان، زید والحوامدة، محمد وعیادات، یوسفالفلیح، خالد والصرایرة، باسم والشرع

  .عالم الكتب الحدیث: اربد. تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق). م٢٠٠٩(
دور الوسائل التعلیمیة في معالجة األخطاء التجویدیة الشائعة ). ھـ١٤٢٤(الفھیقي، ساري سالم 

رسالة ماجستیر . بتدائي بمنطقة الجوففي تالوة القرآن الكریم لدى طالب الصف السادس اال
  .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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 .تقنیة المعلومات في خدمة القرآن الكریم المقارئ اإللكترونیة أنموذجًا). م٢٠١٥. (الفیفي، سعاد
 –ولیو ی٣١المؤتمر العالمي الثالث للدراسات القرآنیة وتدبر القرآن الكریم في أوربا، 

  .م، مركز التراث اإلسالمي البریطاني٢٠١٥أغسطس ٢
واقع استخدام تقنیات التعلیم في تدریس القرآن الكریم ). ھـ١٤٣٣. (الفیفي، عیسى بن أحمد حسین

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، .بالمرحلة الثانویة في مدینة الریاض ومعوقات استخدامھا
م االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة العلو

  .الریاض: اإلسالمیة
: المفرق. مدخل إلى تصمیم وإنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجیا التعلیم). ھـ١٤٢٤. (القضاة، خالد

  .دار المسار
  .دار الفكر: عمان. مھارات التدریس الفعال). ھـ١٤٢٥. (قطامي، نایفة

  .دار النشر الدولي: ، الریاض)٣ط. (لتدریس وإعداد المعلما). ھـ١٤٢١. (قندیل، یس عبدالرحمن
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات اإللكترونیة ). م٢٠١٢. (قندیلجي، عامر إبراھیم

  .دار المیسرة: ، عمان)٣ط. (والتقلیدیة
 في التقنیات الحدیثة واستخداماتھا). ھـ١٤٣٤. (الكبیسي، عبدالواحد حمید، وفرحان، محمد سامي

  .مكتبة المجتمع العربي:  عمان.التعلم والتعلیم وخدمة القرآن الكریم
  .دار األندلس الخضراء:  جدة.طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة). ھـ١٤٢٣. (كردي، فوز

دار : ، عمان)٢ط. (التكنولوجیا في عملیة التعلم والتعلیم). م١٩٩٩. (الكلوب، بشیر عبد الرحیم
  .الشروق

مستوى أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في األردن لمھارات ). ٢٠٠٥. (محي الدینكیالني، أحمد 
مجلة دراسات في مناھج وطرق تدریس، . التدریس الالزمة لھم وعالقتھ ببعض المتغیرات

، مارس، ١٠١تصدرھا الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس جامعة عین شمس، العدد 
  .٣٩- ١٣، ص ص ٢٠٠٥

سلسلة دوریة تصدر عن . مھارات التربیة اإلسالمیة). ھـ١٤٢٦. (رحمن عبداهللالمالكي، عبدال
  .قطر: وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، الدوحة

أثر برنامج تعلیمي محوسب في تحصیل طلبة الصف الثامن في ).  م٢٠٠١. (محمود، أحمد عزت
 كلیة الدراسات العلیا،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،.مقرر التالوة والتجوید للقرآن الكریم

  .الجامعة األردنیة، عمان
تقنیات وتكنولوجیا التعلیم معاییر توظیف المستحدثات التكنولوجیة ). ھـ١٤٢٩. (محمود، شوقي

  .مجموعة العربیة الحدیثة: القاھرة. وتطویر المناھج
ت رؤیة مھارات التدریس في عصر المعلوما-تعلیم وتعلم). م٢٠١١. (محمود، صالح الدین عرفة

  .عالم الكتب: ، القاھرة)٢ط (.تربویة معاصرة
رسالة .  بنین بنات–معوقات تدریس القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة ). ھـ١٤٢٣. (الھمزاني، خالد

: ماجستیر غیر منشورة، قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود
  .الریاض
  .دار الكتاب الجامعي: العین. التدریس الفّعالمھارات ). ھـ١٤٢٢. (الھویدي، زید

وثیقة منھج مواد العلوم الشرعیة للمرحلتین االبتدائیة ). ھـ١٤٢٧. (وزارة التربیة والتعلیم
  .المملكة العربیة السعودیة: الریاض. والمتوسطة في التعلیم العام
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دار : ، جدة)٤ط. (یةسیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعود). ھـ١٤١٦. (وزارة المعارف
  .األصفھاني

، )٢ط. (أسس بناء المناھج وتنظیماتھا). ھـ١٤٢٧. (الوكیل، حلمي أحمد والمفتي، محمد أمین
  .دار المسیرة: عمان

  .دار ابن الجوزي: ، القاھرة)٣ط. (غایة المرید في علم التجوید). ھـ١٤١٢. (نصر، عطیة قابل
تبر اللغوي في تعلیم أحكام تالوة القرآن الكریم أثر استخدام المخ). ھـ١٤٢١. (الیوسف، ھند

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم . لطالبات الصف األول الثانوي بمدینة مكة المكرمة
  .القرى، كلیة التربیة، مكة المكرمة

استرجعت من الشبكة العالمیة . استخدام التقنیة في تعلیم القرآن). ھـ١٤٣٧. (األحمدي، عدنان
  :ھـ من٩/٤/١٤٣٧بتاریخ 

 20157/s/art/net.manhal.www://http.   
استرجعت من الشبكة العالمیة ). ھـ١٤٣٦. (المؤتمر الدولي الثاني لتطویر الدراسات القرآنیة

  :م من١٠٫٣٠ھـ، الساعة ٢٣/١/١٤٣٧بتاریخ تاریخ الزیارة 
 recommendations/2v/com.quranicconferences://http/  

. مؤتمر جامعة طیبة الدولي في توظیف تقنیة المعلومات لخدمة القرآن الكریم وعلومھ 
  . م٩٫١٥ھـ، الساعة ٢٣/١/١٤٣٧تاریخ الزیارة ). ھـ١٤٣٥(
Pag&54=ID?aspx.SectorPage/Sector/AR/Pages/sa.edu.taibahu.www://https

6=eId  
استرجعت من الشبكة ). ھـ١٤٣٠. (ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصرة تقنیة المعلومات

  . م١٫١٥ الوقت ھـ،٢٢/١/١٤٣٧العالمیة بتاریخ الزیارة 
html.2-17299thread/31forum/net.tafsir.vb://http  

 استرجعت من .مواصفات الحلقة اإللكترونیة لتحفیظ القرآن الكریم). م٢٠١٣(.عصر التقنیات
  .م٧٫٣٠: اعةھـ، الس١٥/٣/١٤٣٧الشبكة العالمیة بتاریخ الزیارة 

 66=id&main=pa?php.index/ar/com.te-age.www://http  
  
 
  
  


