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إهـــــــداء
إىل أغهى انناص :إىل انٌاندٌٍ انعشٌشٌٍ– حفظيًا اهلل –
ًانذٌٍ كاٌ هلًا انفضم – بعد اهلل  -يف يسريتً انتعهًٍٍتً ،دعٌاهتًا انصادقت
يتعيًا اهلل بانصحت ًانعافٍتً ،أطال يف عًزٌيًا عهى انعًم انصاحل.
إىل سًجيت احلبٍبت ًشزٌكت حٍاتً
ًانيت ًقفت يعً طٍهت ىذه اندراستً ،ساَدتين ًشجعتين ،حفظيا اهلل يٍ كم يكزًه
ًأسعدىا يف اندارٌٍ.
إيل بناتً قزة عٍين ًَبض فؤادي
إىل إخٌتً ًأخٌاتً األعشاء
ًَكمُ يٍَ هلهُى فًِ قههبًِْْ قهدرٌ كهبريٌ يٍِ انُحبِْ ًاالحْتِزاو ًِْانتهقدٌِز
إىل ىؤالء مجٍعاً أىدي ىذا اجليد املتٌاضع  ..سائالً اهلل انعهً انقدٌز أٌ ٌنفع بو ً ,أٌ ٌصهح أعًاننا
ًٍَاتنا  ..إَو عهى كم شًء قدٌز.

أ

شكر وتقدير
اغبمد هلل على إحسانو ،كالشكر لو على توفيقو كامتنانو ،أضبده سبحانو ضبدان يليق جببلؿ كجهو كعظيم
سلطانو ،ضبدان كثَتان طيبان مباركان فيو ،كصلى اهلل كسلم على نبينا ؿبمد معلم األكلُت كاآلخرين ،كرسوؿ رب
العاؼبُت ،كعلى آلو كصحبو أصبعُت ،كبعد:
من اهلل علي باقباز ىذا الدراسة أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف عبامعة اإلماـ ؿبمد بن
يطيب يل بعد أف َّ
سعود اإلسبلمية ،معقل األصالة كمنبع الرسالة ،كاليت تربيت كتعلمت فيها منذ كنت طالبان يف اؼبعهد العلمي
التابع ؽبا ،مث طالبان يف مرحلة البكالوريوس ،كأخَتان أتيحت يل الفرصة لدارسة اؼباجستَت.
كما أتقدـ بعظيم الشكر ككافر التقدير كاالمتناف لسعادة الدكتور :ماىر بن مفلح الزيادات اؼبشرؼ على
ىذه الدراسة على ما بذلو معي من جهود كتوجيو كإرشاد كتشجيع ،كما غمرين بو من دماثة خلقو ،كسعة
صدره ،كغزارة علمو ،كمنحي من كقتو الكثَت كالكثَت ،كالذم كاف لو كبَت األثر يف إسباـ ىذه الدراسة
كإخراجها هبذه الصورة ،فجزاه اهلل عٍت خَت اعبزاء.
كما أتوجو بالشكر اعبزيل إىل عضوم عبنة مناقشة ىذه الدراسة سعادة الدكتور أضبد بن عبدالرضبن
اعبهيمي كسعادة الدكتور :عبد العزيز بن عبدالرضبن النملة ،على تفضلهما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة.
كما ال يفوتٍت أف أتقدـ بالشكر اعبزيل إىل كل من األساتذة الذم تفضلوا بتحكيم أدكات الدراسة ،كإىل
كل من قدـ يل النصح كالتوجيو كاإلرشاد.
سائبلن اهلل يف اػبتاـ أف هبزم اعبميع خَت اعبزاء ،كأف هبعل ىذا العمل خالصان لوجو الكرمي ،كأف ينفع بو،
كأف ىبتم بالصاغبات أعمالنا كآجالنا ،كصلى اهلل كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت.

ب

مستخلص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة كاليت كانت بعنواف :كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية يف
مدينة الرياض للطالب :عيسى بن أضبد الفيفي التعرؼ إىل كاقع توافر تقنيات التعليم يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة
الرياض كمعرفة كاقع استخداـ معلمي القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية لتقنيات التعليم أثناء تدريسهم ،كالتعرؼ إىل اؼبعوقات
اليت يواجهها معلمو القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم .كقد حاكلت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤاؿ األكؿ :ما درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت ،السؤاؿ الثاين :ما مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس
مقرر القرآف الكرمي  ،السؤاؿ الثالث :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات
اغبديثة من كجهة نظهرىم ،كمت استخداـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي لئلجابة عن أسئلة الدراسة كلتحقيق أىدافها .كتكونت
عينة الدراسة من (  )177معلمان من إدارة الًتبية كالتعليم دبدينة الرياض ،كزعت عليهم استبانة فيما مت مبلحظة ( )23
معلمان مستخدمان بطاقة اؼببلحظة اؼبصممة ؽبذا الغرض .ككانت أدكات الدراسة عبارة عن استبانة كبطاقة مبلحظة،
استخدمت اؼبعايَت العلمية لبنائها كمن مث التطبيق اؼبيداين كقد توصلت الدراسة بعد ربليل النتائج إىل نتائج كاف أنبها :أف
التقنيات التعليم اؼبتوافرة بشكل كبَت ىي كاآليت :السبورة البيضاء العادية.مسجل كأشرطة مسجل.أجهزة حاسب آيل.جهاز
عرض البيانات ).)Data showالسبورة التفاعلية .ككانت كانت أكثر تقنيات التعليم اؼبتوافرة استخدامان من قبل اؼبعلمُت
الذين سبت مبلحظتهم :السبورة العادية  .السبورة التفاعلية .جهاز عرض البيانات ) .)Data showككانت أبرز اؼبعوقات

اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات  :كثرة أعداد الطبلب فبا يعيق من استخداـ التقنيات
التعليمية بصورة فاعلة  ،عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم  ،عدـ اىتماـ مشريف العلوـ
الشرعية بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي  ،كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا
معلم القرآف الكرمي.قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف الكرمي .كبناءن على النتائج السابقة خرج
الباحث بتوصيات من أنبها :التأكيد على ضركرة تزكيد اؼبدارس يف صبيع اؼبراحل الدراسية كالثانوية منها خصوصان بتقنيات

التعليم اغبديثة كاػباصة دبقرر القرآف الكرمي ،التأكيد على ضركرة استخداـ تقنيات التعليم اؼبتاحة داخل اؼبدارس من قبل
اؼبعلمُت عند تدريسهم ؼبقرر القرآف الكرمي ،توجيو مدراء اؼبدارس كاؼبشرفُت إىل أنبية ربفيز كتشجيع اؼبعلمُت على استخداـ
تقنيات التعليم اػباصة بالقرآف الكرمي.العناية من قبل اؼبسؤكلُت يف إدارات التعليم كاؼبدارس بقبوؿ األعداد اؼبناسبة من
الطبلب داخل الفصوؿ الدراسية ،كحث اؼبشرفُت الًتبويُت على توعية اؼبعلمُت بأنبية استخداـ تقنيات التعليم من خبلؿ
الزيارات اإلشرافية كاللقاءات الًتبوية ،كاالىتماـ بتخفيف األعباء اؼبلقاة على عاتق معلم العلوـ الشرعية.
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الصفحة
12 ،1

(خَتكم من تعلم القرآف كعلمو)
(أيكم وبب أف يغدك كل يوـ إىل بطحاف أك إىل العقيق فيأيت منو بناقتُت كوماكين يف غَت
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مقدمة الدراسة.مشكلة الدراسة.أسئلة الدراسة.أىداف الدراسة.أىمية الدراسة.حدود الدراسة.-مصطلحات الدراسة.
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مقدمة الدراسة:
اغبمد هلل منزؿ القرآف ،كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ؿبمد  القائل( :خَتكم من تعلم
القرآف كعلمو) (البخارم1402 ،ػق ،رقم )5027 :كعلى آلو كصحبو أصبعُت ،أما بعد:
إف القرآف الكرمي ىو كتاب اهلل الذم أنزلو على رسولو ؿبمد  ليكوف معجزة خالدة باقية
ما بقيت السموات كاألرض ،ترجع إليو األمة اإلسبلمية ،يف كل زماف كمكاف ،كتنتهج بنهجو
يف صبيع شؤكهنا.
كيعترب القرآف الكرمي أساس اإلسبلـ كدستوره ،كقاعدتو العريضة اليت قاـ عليها بنائو ،لو اؼبنزلة
الرفيعة كاؼبكانة العالية كاألنبية العظيمة ،فهو رسالة اهلل إىل الناس كافة اؼبتعبد بتبلكتو اؼببدكء
بسورة الفاربة اؼبختوـ بسورة الناس (القطاف1421 ،ىػ).
كلذلك فقد اعتٌت اؼبسلموف بتعليمو كتعلمو على مر العصور ،فحفظوه يف صدكرىم ،ككتبوه
يف كسائلهم ،دكف أف يطرأ عليو أم ربريف أك تبديل أك تغيَت ،قاؿ اهلل تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ اغبجر )9( :كىو اؼبعجزة اػبالدة الباقية إىل أف يرث اهلل األرض كمن
عليها (.نصر1413 ،ػق)
كمن ىنا كاف اعتناء ىذه الببلد اؼبباركة -اؼبملكة العربية السعودية -بتعليم القرآف الكرمي يف
كافة مراحل التعليم حفظان كتبلكة ،كال غرابة يف ذلك ففيها مهبط الوحي كمنبع الرسالة،
فاىتمامها بالقرآف متنوع طباعة كمسابقات كندكات كمؤسبرات ككراسي حبث ،كىذا كيتضح ذلك
جليان يف جعل مقرر القرآف الكرمي من اؼبقررات اليت يدرسها الطالب طيلة دراستو يف مراحل
التعليم العاـ( .اغبقيل1432 ،ػق) كهبذا الصدد أشار (كسناكم1422 ،ىػ ،ص" )8إف اػبطط
اػبمسية كسياسية التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية تضمنت يف أكىل فقراهتا كجوب إلزاـ
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طبلب اؼبراحل الدراسية كافة كاعبامعية بتبلكة ما تيسر من القرآف الكرمي كحفظو ،حبسب طبيعة
اؼبرحلة الدراسية".
كالقرآف الكرمي كعلومو كاف كالزاؿ موضع العناية الكربل يف السياسة التعليمية يف اؼبملكة
العربية السعودية كذكر (السلوـ1411 ،ىػ ،ص " .)207ساعية لتنشئة جيل مسلم يستمد
سلوكياتو اغبياتية من ذينك اؼبصدرين الثريُت ( كتاب اهلل كسنة رسولو

 )فجاءت مناىجها

التعليمية مركزة أشد الًتكيز على زبريج أجياؿ تتعلم كتاب اهلل قبل أف تطبقو عمليان يف حياهتا
اليومية ".
بيد أنو من اؼببلحظ أف طرائق تدريس مواد العلوـ الشرعية  -كخاصة القرآف الكرمي – يغلب
عليها القصور كالتقليدية من ناحية األداء كاستخداـ تقنيات التعليم .لذا أكصت دراسة (العاصم،
1421ىػ) ك ( الراشد1421 ،ػق) بضركرة استخداـ تقنيات تعليم متنوعة كحديثة من شئنها
التغلب على السلبيات أنفة الذكر.
كقد كاف من نتائج الدراسة اليت أجراىا (الدكيش1416 ،ق ،ص )42حوؿ كاقع تدريس
القرآف الكرمي يف اؼبرحلة اؼبتوسطة أف " الغالبية العظمى من أفراد العينة يسَتكف على النمط
التقليدم يف التدريس ،كأنو ال يوجد ىناؾ جوانب من التجديد كاالبتكار إال عند فئة قليلة من
أفراد العينة" كما دلت دراسة (أبامبي1415،ػق) على استخداـ الطريقة اإللقائية يف الغالب ،كقلة
الدكرات التدريبية اؼبخصصة ؽبم.
كحيث إف نظاـ التعلم يعتمد على سلسلة متصلة من التفاعل بُت خصائص اؼبتعلم ،كظركؼ
التعلم كاػبربات التعليمية التعلمية اؼبتاحة ،ففف نظامي التعلم كتقنيات التعليم يتفاعبلف معان حبيث
يشكبلف يف النهاية اػبربات التعليمية من خبلؿ فبارسة اؼبتعلم لبعض األنشطة دبساعدة تقنيات
التعليم ،كاليت ال يبكن االستغناء عنها من أجل ربقيق أىداؼ التعلم( .أبامبي1414 ،ىػ)
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كنظران ألنبية تقنيات التعليم يف عملية التعليم كالتعلم فقد نصت سياسة التعليم يف اؼبملكة
العربية السعودية يف الباب السادس يف اؼبادة ذات الرقم ( )201على أف " توفر اعبهات التعليمية
يف اؼبدارس كاؼبعاىد كالكليات كسائل اإليضاح البصرية كالسمعية كالتدريبية ،دبا يساعد على
ربقيق األىداؼ التعليمية" (اغبقيل1432 ،ق ،ص) 37
كقد تطورت تقنيات التعليم بشكل كبَت يف السنوات األخَتة ،كيتضح ذلك من خبلؿ
اؼبراحل التطويرية اليت مرت هبا كاليت صاحبها تغَت يف مسمياهتا ،حىت أصبحت اآلف تعرؼ
بتكنولوجيا التعليم أك تقنيات التعليم ،حيث أشار( الكلوب،

1420ىػ) إىل ىذه اؼبراحل:

اؼبرحلة األكىل الوسائل السمعية  ،الوسائل البصرية ،الوسائل السمعية البصرية .اؼبرحلة الثانية:
الوسائل اؼبعينة ككسائل اإليضاح .اؼبرحلة الثالثة :مرحلة الوسائل التعليمية .اؼبرحلة الرابعة :مرحلة
االتصاؿ التعليمي .اؼبرحلة اػبامسة :تكنولوجيا التعليم أك تقنيات التعليم .كذكر (العقيلي،
1993ـ) بأف تقنيات التعليم ىي تطوير كتطبيق كتقومي لؤلنظمة كالطرائق كالوسائل لتطوير
عملية التعلم اإلنساين.
كقد أكصى اللقاء السنوم الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوـ الًتبوية كالنفسية :اعبودة يف
التعليم العاـ ،بضركرة توفَت اؼبواد كاألدكات التعليمية ،كاألجهزة التكنولوجية اغبديثة اليت تيسر
للمعلم أداءه اؼبهٍت لضماف جودة اؼبنتج التعليمي ( جسنت1428 ،ػق).
إف سبكن اؼبعلمُت من أداء مهامهم الًتبوية كالتعليمة بشكل يتناغم مع ركح العصر كآلياتو،
كربقيق ذلك يعود إىل إعدادىم اؼبهٍت ،ككذلك يعود إىل برامج التدريب كالتطوير أثناء مزاكلة
مهنة التدريس .كىو ما أشار إليو كل من ( :الشهراين كالسعيد،

1418ىػ) ك (اؽبدلق،

1423ىػ) ك (الضلعاف1424،ىػ).
كىناؾ الكثَت من نتائج البحوث كالدراسات اليت أكدت على أنبية تقنيات التعليم كفوائدىا
الكثَتة يف عملية التعليم كالتعلم يقوؿ (صربم1429 ،ق ،ص " )175إف الوسائل التعليمة ؽبا
4

مزايا عديدة حيث تقوـ بأدكار مهمة غبل مشكبلت العملية التعليمة ،كمساعدة اؼبعلم يف أداء
مهامو ،كاؼبتعلم لتحقيق أفضل نتاج تعلم ،كلتبسيط اػبربات التعليمية كإضفاء اؼبتعة عليها".
ككذلك أشار ( الطوجبي1996 ،ـ) لعدد من مزاياىا كاستثارة اىتماـ الطالب كجعلو أكثر
استعدادان للتعلم كاإلقباؿ عليو كتنويع أساليب التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية.
كيف ؾباؿ تدريس القرآف الكرمي أكصت نتائج بعض الدراسات إىل ضركرة استخداـ تقنيات
التعليم كتوفَتىا يف اؼبدارس كبينت األثر اإلهبايب الستخدامها كدراسة (اؼبفدل،

1409ق)

ك(السكراف1411 ،ق) ك(الدكيدم1997 ،ـ) ك(الغامدم1418 ،ق) ك(ملحم1424 ،ىػ)
ك(الذكادم1431 ،ىػ).
كىذا ما دفع الباحث ؼبزيد من االىتماـ هبذا اؼبوضوع كؿباكلة استكشاؼ كاقع تدريس مقرر
القرآف الكرمي دبدينة الرياض كمدل استخداـ اؼبعلمُت لتقنيات التعليم ،كالتحديات اليت
تواجههم ،سعيان يف تطوير تدريس ىذا اؼبقرر كربقيق أىدافو السامية.

مشكلة الدراسة:
إف من أىم ما تعٌت بو كزارة الًتبية كالتعليم ىو تفعيل التقنية يف التعليم كاإلفادة منها ،لتحقيق
األىداؼ اؼبنشودة كربسُت العملية التعليمية ،ما ينعكس اهبابيان على اؼبخرجات التعليمية.
كمن خبلؿ عمل الباحث معلمان ؼبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية يف مدينة الرياض،
كمبلحظتو ك مقابلتو كمناقشتو لعدد من معلمي كمشريف مقرر العلوـ الشرعية ،الحظ أف
ىناؾ قصوران كاضحان يف استخداـ التقنيات اغبديثة من قبل اؼبعلمُت ،بل حىت عدـ معرفة البعض
دبسميات ىذه التقنيات فضبلن عن استخدامها.
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كقد ساىم ذلك يف تدين اؼبستول الدراسي لدم الطبلب ،كما أشارت نتائج بعض
الدراسات (قبادات1410 ،ىػ) ك (الشدكخي1418 ،ىػ) ك (اؽبمزاين1423 ،ىػ) ك (السبيعي،
1429ىػ) إىل ذلك القصور.
كىو كذلك ما أكصت بو دراسة كل من ( العاصم،

1421ىػ) ك(الفقيهي1424 ،ىػ)

بوجود بعض التحديات يف استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي تبلكة
كحفظان .كاليت يعتقد أف استخدامها قد يسهم يف معاعبة األخطاء الشائعة يف تبلكة القرآف الكرمي
كحفظو.
كما أف بعض اعبهات التعليمية أكصت بضركرة مراجعة التقنيات اؼبوجودة ،كاالستفادة من
التقنيات اغبديثة كدراسات ( :الزعاقي،

1415ىػ) ك (دكيدم1416 ،ق) ك (الدكسرم،

1423ىػ)
كيبكن أف يكوف أحد أسباب عدـ استخداـ التقنية عدـ توافرىا أك ذباىلها أك غَت ذلك من
األسباب كالتحديات ،كاليت يسعى الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة للتعرؼ إليها .كمن ىنا
يتحدد سؤاؿ الدراسة الرئيس :ما كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي باؼبرحلة
الثانوية يف مدينة الرياض كمعوقات استخدامها.

أسئلة الدراسة:

-

ما درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية
دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت؟

-

ما مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس
مقرر القرآف الكرمي ؟

-

ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات اغبديثة
من كجهة نظهرىم؟
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أىداف الدراسة:
يسعى الباحث لتحقيق األىداؼ التالية:
- 1التعرؼ إىل كاقع توافر تقنيات التعليم يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض.
- 2معرفة كاقع استخداـ معلمي القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية لتقنيات التعليم أثناء تدريسهم
- 3التعرؼ إىل اؼبعوقات اليت يو اجهها معلمو القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات
التعليم.
- 4التوصل إىل توصيات كمقًتحات مبنية على نتائج ىذه الدراسة  :تفيد اؼبهتمُت يف كزارة
الًتبية كالتعليم كالقائمُت على تطوير اؼبناىج يف توظيف ىذه اؼبقًتحات كالتوصيات يف
صاحل العملية التعليمية.

أىمية الدراسة:
أكالن :تتمثل أنبية الدراسة العلمية يف األيت:
- 1تتجلى أنبية ىذه الدراسة فيما ىي متعلقة بو كىو مقرر القرآف الكرمي.
- 2الكشف عن الواقع الفعلي لتقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي باؼبرحلة
الثانوية من حيث توافرىا كاستخداـ اؼبعلمُت ؽبا كاؼبعوقات اليت تواجههم عند
استخدامها.
- 3من اؼبمكن أف يساىم ىذا البحث يف توفَت قاعدة معرفية عن كاقع استخداـ تقنيات
التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
ثانيان :األنبية العملية كتتمثل يف األيت:
 - 1األنبية اؼبتزايدة الستخداـ تقنيات التعليم كخصوصان يف مقرر القرآف الكرمي،
كذلك ؼبواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي يف ميداف التعليم.
 - 2يفتح اجملاؿ أماـ الباحثُت إلجراء حبوث ذبريبية حوؿ فاعلية استخداـ تقنيات
التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
7

حدود الدراسة:
اقتصرت حدكد ىذه الدراسة على ما يلي:

 - 1الحدود المكانية :مدراس التعليم العاـ الثانوية اغبكومية النهارية للبنُت دبدينة
الرياض.

 - 2الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي1432 :ىػ 1433 -ىػ.
 - 3الحدود الموضوعية :تقتصر على دراسة كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس
القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية يف مدينة الرياض كمعوقات استخدامها.

مصطلحات الدراسة:
واقع  :الواقع ىو:الشيء اؼبوصوؼ دبعٌت الوقوع كاغبصوؿ كالوجود كمنو قولو تعاىل:

ﭽﮤ

ﮥ ﮦ ﭼ اؼبرسبلت( )7( :مصطفى كآخركف1998 ،ـ).
كيعرؼ إجرائيان :الوضع القائم الذم يتصف بو معلمو القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية من حيث
استخدامهم لتقنيات التعليم عند تدريسهم ؼبقرر القرآف الكرمي.
تقنيات التعليم  :تعرؼ اصطبلحان  :بأهنا "عملية منهجية منظمة يف تصميم عملية التعليم
كالتعلم كتنفيذىا كتقويبها يف ضوء أىداؼ ؿبددة تقوـ أساسان على نتائج البحوث يف ؾباالت
اؼبعرفة اؼبختلفة كتستخدـ صبيع اؼبوارد البشرية كغَت البشرية اؼبتاحة للوصوؿ إىل تعلم أكثر فاعلية
ككفاية"(التقنيات الًتبوية2002،ـ ،ص.)14
كتعرؼ إجرائيا :جبميع اؼبواد كاألجهزة كالتطبيقات اليت يستخدمها اؼبعلم أك اؼبتعلم لنقل
احملتول سواء أكاف داخل الفصل أـ خارجو هبدؼ ربقيق التعلم كبلوغ أىدافو ،بأسرع الطرائق
كأقل التكاليف ،كاليت يطلق عليها يف اؼبدارس الوسائل التعليمية .
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معوؽ ،كىو ما وبوؿ دكف ربقيق شيء ما  ،كىو اؼبثبط للهمم كالعزائم .كمنو
المعوقات  :صبع ِّ
قولو تعاىل  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ األحزاب( )18( :ابن منظور1414 ،ق).
كتعرؼ إجرائيا :العقبات كاؼبشكبلت كالتحديات اليت ربوؿ دكف استخداـ معلمي القرآف الكرمي
باؼبرحلة الثانوية لتقنيات التعليم كتفاعل الطبلب معها يف حصص القرآف الكرمي ،من كجهة نظر
اؼبعلمُت.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أوالً :القرآن الكريم. انياً :تقنيات التعليم. -الثاً :الدراسات السابقة.
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أوالً :القرآن الكريم
تمهيد:
يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل القرآف الكرمي كما يتعلق بو من ناحية تعريفو ،كفضل تعلمو
كتعليمو ،كآداب تبلكتو ،كأنبية تدريسو ،كأىداؼ تدريسو يف اؼبرحلة الثانوية ،كأخَتان مقرر القرآف
الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية،مث الكبلـ عن تقنيات التعليم بشيء من التفصيل ،مث الدراسات السابقة

كالتعليق عليها:
 - 1تعريف القرآن الكريم للةً:
عرفو (ابن منظور1414 ،ىػ ،ص )78بأنو" :قرأ يقرؤه ،كقراءة كقرآنا فهو مقركء ،كمعٌت
القرآف اعبمع ،كظبي قرآنان ألنو هبمع السور فيضمنها ،كقرأت الشيء قرآنان أم صبعتو كضممت
بعضو إىل بعض ،ككل شي ء صبعتو فقد قرأتو ،كيسمى القرآف بذلك ألنو صبع القصص كاألمر
كالنهي كالوعود كالوعيد كاآليات كالسور بعضها إىل بعض ،كىو مصدر كالغفراف كالكفراف".

قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ القيامة.)18( :
 - 2في االصطالح:
اختص القرآف الكرمي خبصائص كثَتة ،كلعل ىذه اػبصائص ىي سبب االختبلؼ يف تعريف
يعرفو هبا
القرآف بُت العلماء ،فكل تعريف يذكر خاصية للقرآف ِّ

عامل ال يذكرىا اآلخر ،كؽبذا

تعددت التعريفات ،فعرفو (أبو شهبة1423 ،ق ،ص " )19كبلـ اهلل اؼبنزؿ على نبيو ؿبمد
 اؼبعجز بلفظو ،اؼبتعبد بتبلكتو ،اؼبنقوؿ بالتواتر ،اؼبكتوب يف اؼبصاحف من أكؿ سورة الفاربة
إىل آخر سورة الناس" .كعرفو (الركمي1421 ،ق ،ص  " ) 21كبلـ اهلل تعاىل ،اؼبنزؿ على
ؿبمد  ،اؼبتعبد بتبلكتو".
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كبعد التمعن كالنظر يف التعاريف أنفة الذكر ،كغَتىا من التعاريف ،لعل أدقها كأمشلها ما ذكره
(الزرقاين1415،ق ،ص " )25الكبلـ اؼبعجز اؼبنزؿ على النيب

 اؼبكتوب يف اؼبصاحف،

اؼبنقوؿ بالتواتر ،اؼبتعبد بتبلكتو" .كىو التعريف اؼبتفق عليو عند األصوليُت ،كالفقهاء ،كعلماء
العربية (الصاحل1985 ،ـ).
كيؤيد ىذا ما ذكره (اؽبويبل،

1413ىػ) حيث يشَت إىل أف ىذا التعريف صبع ميزات

كخصائص يف القرآف منها:
 -1اإلعجاز.
 - 3التنزيل من عند اهلل على نبينا ؿبمد .
 - 4الكتابة يف اؼبصاحف اليت بُت أيدينا.
 - 5التواتر يف كصولو إلينا ،الذم يدؿ على قطعية ثبوتو.
 - 6التعبد بتبلكتو سواء كاف يف الصبلة أـ يف غَتىا.

 -3فضل تعلم القرآن وتعليمو:
لقد أعلى النيب  شأف تعلم القرآف كتعليمو ،فجعل الذين يتعلمونو كيعلمونو ىم خَت
الناس ،فعن عثماف بن عفاف  -رضي اهلل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " : خَتكم من تعلم
القرآف كعلمو" (البخارم1402 ،ػق ،رقم.)5027 :
كتعلُم القرآف الكرمي خَت من متاع الدنيا ،فعن عقبة بن عامر  -رضي اهلل عنو  -قاؿ :خرج

رسوؿ اهلل  ككبن يف الصفة فقاؿ" :أيكم وبب أف يغدك كل يوـ إىل بطحاف أك إىل العقيق
فيأيت منو بناقتُت كوماكين يف غَت إمث كال قطع رحم؟" فقلنا :يا رسوؿ اهلل ،كبب ذلك ،قاؿ:
"أفبل يغدك أحدكم إىل اؼبسجد فيعلم أك يقرأ آيتُت من كتاب اهلل عز كجل خَت لػو من ناقتُت،
كثبلث خَت لػو من ثبلث ،كأربع خَت لػو من أربع كمن أعدادىن من اإلبل" (مسلم1407 ،ق،
رقم.)803 :
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كمتعلم القرآف ىو أكىل الناس بشرؼ إمامة الناس يف الصبلة ،فعن أيب سعيد اػبدرم -رضي
اهلل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :إذا كانوا ثبلثة فليؤمهم أحدىم ،كأحقهم باإلمامة
أقرؤىم" (مسلم 1407ق ،رقم.)672 :
كمن سباـ إكراـ اهلل ؼبتعلم القرآف أف جعلو من أكليائو اؼبختصُت بو كحاؿ اختصاص أىل
اإلنساف بو ،فعن أنس بن مالك  -رضي اهلل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :إف هلل أىلُت من
الناس قالوا :يا رسوؿ اهلل ،من ىم؟ قاؿ :ىم أىل القرآف ،أىل اهلل كخاصتو" (ابن
ماجو1420،ق،رقم.)179 :
كؾبالس مدارستو ؾبالس ربفها اؼببلئكة كتغشاىا الرضبة كتنزؿ عليها السكينة ،فعن أيب ىريرة
 رضي اهلل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ..." : كما اجتمع قوـ يف بيت من بيوت اهلل يتلوفكتاب اهلل كيتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،كغشيتهم الرضبة ،كحفتهم اؼببلئكة،
كذكرىم اهلل فيمن عنده" (مسلم1407 ،ق ،رقم.)2699 :
كلذلك كلّو ففف تعلُّم القرآف ىو أصل العلوـ كأكؿ ما يبتدئ بو طالب العلم؛
تأسيان بالسلف كسلوكان ؽبديهم ،كىو ما أكد عليو (ابن خلدكف1419 ،ق).
كيوضح (ابن عبد الرب1424 ،ق ،ص )167مراتب العلم فيقوؿ" :طلب العلم درجات
كمنافل كرتب ال ينبغي تعديها ،كمن تع ّداىا صبلة فقد تع ّدل سبيل السلف رضبهم اهلل ،كمن
تع ّدل سبيلهم عامدان ضل ،كمن تع ّداه ؾبتهدان زؿ ،فأكؿ العلم حفظ كتاب اهلل عزؿ كجل
كتفهمو."...
ككاف  يرغب يف تعليمو كنشره ،ككاف يرسل بعثات القراء إىل كل بلد يعلموف أىلو كتاب
اهلل ،كما أرسل مصعب بن عمَت كابن أـ مكتوـ إىل أىل اؼبدينة قبل ىجرتو
معاذ بن جبل إىل مكة بعد الفتح لئلقراء (الركمي1421،ق).
كبناءن على ما ذكر من فضل تعلم القرآف الكرمي،

 ،ككما أرسل

فقد أثبتت نتائج البحوث أف حفظ

التبلميذ للقرآف الكرمي يؤدم إىل :

سليما من حيث البنية كاإلعراب،
- 1تعرفهم على الكلمات كاأللفاظ ،كنطقها ن
نطقا ن
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كاالنطبلؽ يف القراءة ،كمراعاة ـبارج اغبركؼ (السويدم1992 ،ـ) .
- 2تنمية كثَت من اؼبهارات األساسية للقراءة كسرعة التقاط الكلمات ،كفهم مدلوؽبا،
كإصدار األحكاـ الصحيحة على اؼبادة اؼبقركءة (قورة1981 ،ـ) .
 - 3تفوقهم على زمبلئهم يف كثَت من اجملاالت العلمية ،كمنها الرياضيات كالطب
رغم تقارهبم يف السن كالذكاء كالبيئة (اؼبغامسي1411 ،ىػ).
كهبذا ففف تعلّم القرآف ليس مقتصران على لفظو دكف معناه بل تعلّم القرآف عاـ؛ فيشمل تعلم
لفظو كمعناه كذبويده كتفسَته كمعرفة أحكامو كحبللو كحرامو .كىو ما هبب أف يبُصر بو طبلب
اؼبدارس كيذكركا بو بُت الفينة كاألخرل.

 -4آداب تالوة القرآن الكريم:
إف لتبلكة القرآف الكرمي آدابان عديدة البد ألم قارئ مراعاهتا عند تبلكتو ؽبا فقد ذكر
(اليوسف1421 ،ىػ) أنو البد على معلم القرآف الكرمي معرفة ىذه اآلداب كالعمل هبا ،كمن مث
تربيتها يف نفوس تبلميذه ،كالعمل على غرسها بشىت الوسائل إىل أف تصبح سلوكان يلتزموف بو
عند قراءهتم للقرآف ،فهي دبثابة اؼبفتاح التعليمي القرآين.
كقد ذكر كل من (اآلجرم1407 ،ىػ) ك(النوكم1410،ق) ك( أبو بكر كأضبد1411 ،ىػ)
ك(الركمي1410 ،ىػ) ك (منصور1419 ،ىػ) آدابان يستحب ألم قارئ مراعاهتا أثناء تبلكة
القرآف الكرمي.
كىنا سيشَت الباحث إىل اآلداب البلزمة ؼبعلم كمتعلم القرآف الكرمي حسب تصنيف كل من
(كزاف1408،ىػ) ك (عثماف1988 ،ـ) كاللذاف قسماىا إىل قسمُت :آداب باطنة ،كآداب
ظاىرة ،على النحو التايل:
أوالً :اآلداب الباطنة:
كىي اليت ينبغي أف يلتزـ هبا الفرد أثناء التبلكة ،كسبثل أحد أىم جوانب تدريس القرآف الكرمي
اليت ينبغي للمعلم أف يتحلى هبا؛ ليكوف قدكة لتبلميذه ،كتتمثل فيما يلي:
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 - 1معرفة أصل الكبلـ:
كيقصد بو عظمة الكبلـ كعلوه ،فبل بد أف يعرؼ اؼبعلم كاؼبتعلم أف القرآف الكرمي ىو كبلـ
اهلل ،كال يبكن مقارنتو بكبلـ البشر.
 - 2التعظيم:
كيقصد بو أف القارئ عند تبلكة القرآف الكرمي ينبغي لو أف يستحضر يف قلبو عظمة منزلة
القرآف الكرمي ،كيتوجب على معلم القرآف الكرمي أف يرشد تبلميذه إىل عظمة اؼبتكلم كىو اهلل –
عز كجل – كعظمة الكبلـ الذم يتلونو ،كيدركوا أنو منزؿ من عظيم.
 - 3حضور القلب:
كيقصد بو ترؾ ىول النفس كحديثو ،كالتقرب إىل اهلل – عز كجل -دكف أم شيء من رياء
ؼبخلوؽ ،أك اكتساب ؿبمدة عند الناس ،كإمبا إرادة اإلنساف لتحقيق غرض مطلوب لو ،فلذا من
الواجب على اؼبعلم كاؼبتعلم التحلي هبذا األدب ،كمراعاتو على الدكاـ ،قاصدين بذلك مرضاة
اهلل – عز كجل -قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البينة.)5( :
 - 4التدبر:
كيقصد بالتدبر كما بينو (ابن كثَت1999 ،ـ) بأنو ؿباكلة استيعاب اؼبعاين؛ ألهنا أكامر رب
العاؼبُت اليت هبب أف ينشط العبد إىل تنفيذىا بعد فهمها كتدبرىا.كيقوؿ (البلحم1425 ،ىػ،
ص )65ىو"التفكر كالتأمل آليات القرآف من أجل فهمو كإدراؾ معانيو كحكمو كاؼبراد منو".
فالتدبر من أىم آداب تبلكة القرآف الكرمي ،بل إنو الثمرة اغبقيقية لتبلكتو ،فالتفكَت يف عظمة
اهلل – عز كجل -كعلوه كفضلو على خلقو حيث أنزؿ ىذا القرآف كجعلو مفهومان ميسران ؽبم ،قاؿ
تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ القمر (  ،)22كمن صوره ترؾ التشاغل
كاللهو كالعبث كاجتناب الضحك كاللغط.

15

 - 5التفهم:
كيقصد بو التأمل يف معاين اآليات ،كاالستيضاح من كل آية ما يليق هبا ،حيث يشتمل
القرآف الكرمي على ذكر صفات اهلل – عز كجل -كأفعالو ،كذكر أحواؿ األنبياء عليهم الصبلة
كالسبلـ ،كأحواؿ اعبنة كالنار ،كأحواؿ اؼبكذبُت كالكافرين كمصَتىم ،فبلبد على معلم القرآف
الكرمي عند تبلكتو أف يغرس ذلك اؼبعٌت يف نفوس تبلميذه ،كأف يتفاعلوا مع اآليات كيتأملوا فيها،
حىت يسهل عليهم بذلك فهمها.
 - 6التخلي عن موانع الفهم:
كيقصد بو االبتعاد عن كل ما يبنع فهم معاين القرآف الكرمي ،كاؼبعاصي اليت تشغل القلوب
كتورثها الشقاء كالظلمة ،فيؤكد اؼبعلم على تبلميذه أف يسألوا اهلل من فضلو إذا مركا بآية كعد،
كإذا مركا بآية عذاب ككعيد استعاذكا باهلل من عذابو كسخطو ،كإذا مركا بآية تنزيو لو  -عز كجل
– نزىوه كعظموه ،كىذا ما أكده (السيوطي1992 ،ـ ،ص )295بأف قراءة التدبر كالتفهم
"ىي اؼبقصود األعظم كاؼبطلوب األىم ك هبا تنشرح الصدكر كتستنَت القلوب ،كصفة ذلك أف
يشغل قلبو بالتفكَت يف معٌت ما يلفظ بو ،فيعرؼ معٌت كل آية ،كيتأمل األكامر كالنواىي كيعتقد
قبوؿ ذلك ففف كاف فبا قصر عنو فيما مضى اعتذر كاستغفر ،كإذا مر بآية رضبة استبشر كسأؿ،
أك عذاب أشفق كتعوذ ،أك تنزيو نزه كعظم ،أك دعاء تضرع كطلب".
 - 7التخصيص:
كىو أف يستشعر القارئ بأف كل خطاب يف القرآف الكرمي موجو لو شخصيان ،دبعٌت أف يقرأ
كما يقرأ العبد كتابان خصو بو مواله ،يأمره فيو كينهاه .كيتمثل دكر اؼبعلم ىنا يف أف يغرس يف
تبلميذه ىذا الشعور بالتخصيص حبيث يستجيبوا لؤلكامر ،كينتهوا بالنواىي ،كأف يأخذكا العرب
كالعظات من قصص القرآف الكرمي.
 – 8التأثر:
كيقصد بو أف يتجاكب القارئ مع كل آية يتلوىا .فاؼبعلم مثبلن عندما تصادفو آية كعيد
يتضاءؿ صوتو خيفة ،كعند الوعد يستبشر فرحان ،كعند ذكر اهلل كصفاتو يطأطئ خضوعان ،كعند
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ذكر العذاب كالنار يستعيذ باهلل؛ ألف تبلكة القرآف كما ذكر( الشمراين1420 ،ىػ) يشًتؾ فيها
اللساف كالعقل كالقلب ،حيث أف األلفاظ كالتأثر من حظ القلب.
 - 9الًتقي:
كيقصد بو أف يًتقى القارئ إىل أف يسمع الكبلـ من اهلل – عز كجل – ال من نفسو ،فتصبح
حالتو ككأنو يقرأ القرآف على اهلل – عز كجل – كاقفان بُت يديو ناظران إليو ،مث تصبح حالتو أف
يشهد بقلبو أف اهلل – عز كجل -يراه كىباطبو بفلطافو ،كيناجيو بفنعامو كإحسانو عليو ،مث يصبح
ككأنو يرل يف الكبلـ اؼبتكلم ،كيف الكلمات الصفات.
 –10التربم:
كيقصد بو أف يتربأ القارئ من حولو كقوتو ،إذ ال حوؿ كال قوة إال باهلل  -عز كجل – كيتجنب
بذلك النظر إىل نفسو بعُت الرضا كالتزكية.
انياً :اآلداب الظاىرة:
كىي ال تقل أنبية عن اآلداب الباطنة ،بل إهنا سبثل جانبان مهمان من جوانب أحكاـ تبلكة
القرآف الكرمي ،كاليت ينبغي على اؼبعلم االلتزاـ هبا عند تدريسو ،كتوضيحها لطبلبو كحثهم على
االلتزاـ هبا كتشجيعهم على ذلك كىي كالتايل:
 - 1الطهارة:
كيقصد هبا الطهارة من اغبدث األصغر من خبلؿ الوضوء ،كالطهارة من اغبدث األكرب من
خبلؿ االغتساؿ ،كذلك ربقيقان لقولو تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الواقعة، )79( :
فمن اؼبستحب على اؼبعلم كاؼبتعلم أف يكونا على طهارة كاملة بنوعيها اغبسية كاؼبعنوية ،كيتعدل

( :إف أفواىكم طرؽ
ذلك إىل طهارة اؼبكاف كطهارة اللباس كطهارة الفم يقوؿ الرسوؿ
للقرآف ،فطيبوىا بالسواؾ) (ابن ماجو1420 ،ىػ ،رقم ،)291:كطهارة اعبهة ،بأف يتجو إىل
القبلة ،كقبل ذلك كلو طهارة القلب ،من الرياء كاألغراض الدنيوية ،فكلما كاف اؼبعلم كاؼبتعلم
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على طهارة كانا أقرب إىل االنتفاع كاػبشوع ،كيزداد بذلك تعظيمهما للقرآف الكرمي (الركمي
كالزعببلكم1997،ـ).
 - 2االستعاذة باهلل من الشيطاف الرجيم كالبسملة عند البدء يف القراءة:
فمن اؼبستحب فعلها على كل من اؼبعلم كاؼبتعلم عند االبتداء بالقراءة ،امتثاالن لقولو تعاىل:

ﭽ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ

ﭼ النحل  ، )98( :مث بعد ذلك

التسمية عند بداية كل سورة من سور القرآف الكرمي ،ماعدا سورة التوبة ،لقولو  ( :كل أمر
ال يبدأ فيو ببسم اهلل الرضبن الرحيم فهو أجذـ) (الدار قطٍت1996 ،ـ ،رقم )304 :كللبسملة
كاالستعاذة حاالت ذكرىا (الوليدم1998،ـ) كالتايل:
أكالن :لبلستعاذة مع البسملة يف أكؿ السورة أربع حاالت صبيعها جائزة كىي:
أ -
ب -
ج -
د -

كصل اعبميع بنفس كاحد.
قطع اعبميع ،االستعاذة بنفس كاحد مث البسملة بنفس كاحد.
كصل األكؿ بالثاين كقطع الثالث ،االستعاذة كالبسملة بنفس كاحد مث قراءة بداية
السورة بنفس لوحده.
قطع األكؿ ككصل الثاين كالثالث ،االستعاذة بنفس كاحد مث البسملة كبداية السورة
بنفس لوحده.

ثانيان :للبسملة مع سورتُت متتاليتُت ثبلث حاالت جائزة ،كحالة كاحدة ال ذبوز مطلقان كىي
كالتايل:
أ  -قطع اعبميع ،كذلك بقراءة آخر آية يف السورة بنفس لوحده مث البسملة بنفس
مستقل مث بداية السورة التالية بنفس لوحده.
ب  -كصل اعبميع ،بقراءة هناية السورة كالبسملة كبداية السورة التالية بنفس كاحد.
ج  -قطع األكؿ ككصل الثاين بالثالث ،فتقرأ اآلية األخَتة بنفس كاحد ،مث البسملة كاآلية
األكىل من السورة التالية بنفس كاحد .كىذه اغباالت الثبلث كلها جائزة.
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د  -كىي اغبالة غَت اعبائزة ،كىو كصل األكؿ بالثاين مع قطع الثالث ،بأف تقرأ آخر
السورة كالبسملة مع بعضهما بنفس كاحد دكف انقطاع ،مث تقرأ أكؿ السورة التالية
بنفس مستقل؛ كذلك حىت ال يتوىم السامع بأف البسملة آية من آخر السورة
السابقة.
 - 3الًتتيل:
كيقصد بو "إعطاء القراءة حقها من التأين كبياف اغبركؼ ،مع حسن إخراجها من ـبارجها،
مع األداء اعبيد" (صاحل1995 ،ـ ،ص )37كيقوؿ (قمحاكم1414 ،ق ،ص )85ىو "القراءة
بتؤدة كاطمئناف ،كإخراج كل حرؼ من ـبرجو مع إعطائو حقو كمستحقو"  .فينبغي على كل
معلم كمتعلم قراءة القرآف الكرمي بتؤدة كطمأنينة كتدبر ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﭼ القيامة .)16( :مع مراعاة أحكاـ التجويد.
 - 4ربسُت الصوت:
أيضان من اآلداب اليت ينبغي على اؼبعلم تطبيقها كتعليمها لتبلميذه كالتحلي هبا عند قراءة

القرآف الكرمي الصوت اغبسن ،أم ربسُت الصوت عند قراءة القرآف الكرمي ،قاؿ  ( :ليس منا
من مل يتغن بالقرآف) (أبو داككد1999،ـ،رقم .)1469 :كركم عن النيب  ( :حسنوا القرآف
بأصواتكم ففف الصوت اغبسن يزيد القرآف حسنان) (الدارمي1416 ،ق ،رقم . )3501:كقد
أشار ( الزىراين1418 ،ىػ) أنو على قارئ القرآف أف وبسن صوتو كيتغٌت بتبلكتو كترتيلو دكف
إفراط أك تفريط :كتمطيط الصوت ،أك اؼببالغة يف إخراج اغبركؼ كأحكاـ التجويد.
 - 5استقباؿ القبلة:
كمن اآلداب اؼبستحبة على قارئ القرآف الكرمي استقباؿ القبلة عند التبلكة ،دبعٌت أف يتجو
أثناء القراءة إىل جهة القبلة ،مثلما يتوجو اإلنساف بعملو الصاحل كالصبلة كالدعاء كاألذاف
كالذبائح ،فعلى معلم القرآف الكرمي توضيح ىذا األدب لتبلميذه ،ككيفية جلوسهم بأدب ككقار
كخشوع .كفبا ذبدر اإلشارة إليو زبصيص مكاف لتعليم القرآف الكرمي :كاؼبسجد اؼبدرسي مثبلن،
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أك معمل خاص بالقرآف الكرمي ،أك مقرئة ،كالعمل على توفَت ما يلزـ من ذبهيزات تقنية زبدـ
العملية الًتبوية كالتعليمية.
 - 6اعبهر بالقراءة كرفع الصوت:
كىذا من اآلداب اؼبهمة اليت هبب على اؼبعلم مراعاهتا ،كحث التبلميذ على ذلك؛ ؼبا فيو من
ذبديد النشاط كتركيز الذىن ،كحىت يعم النفع سائر اؼبستمعُت ،فقد ذكر اإلماـ الغزايل كغَته من
العلماء بأنو أفضل " ألف العمل فيو أكثر ،كألف فائدتو تتعدل لغَته ،كالنفع اؼبتعدم أفضل من
البلزـ ،كألنو يوقظ غَته من نائم كغافل كينشطو" (النوكم1410 ،ىػ).
 - 7إحضار اؼبصحف:
فقد ذكر اإلماـ (النوكم1410 ،ىػ) بأف قراءة القرآف من اؼبصحف أفضل من قراءتو عن ظهر
غيب؛ كذلك ألف النظر فيو عبادة كىكذا يتحقق لو أجراف ،القراءة كالنظر .فينبغي على اؼبعلم
تعويد كربفيز تبلميذه على إحضار اؼبصاحف ،كتوجيههم إىل احًتامها كاحملافظة عليها ،كتوضيح
قدسيتها ؽبم.
كفبا ينبغي اإلشارة إليو أف ىذه اآلداب يتوجب على معلم القرآف الكرمي تنبيو تبلميذه إليها يف
بداية كل عاـ دراسي ،كحثهم على اؼبداكمة عليها كتطبيقها كتذكَتىم هبا بُت الفينة كاألخرل،
كتشجيعهم كمكافأهتم على ذلك .حىت يقبل التبلميذ على التبلكة كاغبفظ بتدبر كتأمل إدراؾ،
فتعم الفائدة كوبصل اؼبقصود.

 -5أىمية تدريس القرآن الكريم:
إف القرآف الكرمي منهج تربوم يشع نوره كافة االذباىات ،كبالتايل ففف تدريس ىذا اؼبقرر
كتربية الطبلب بو ،وبتاج إىل حصافة كخربة جيدة ،كتعمق الجتذاب اؼبعاين اؼبكنوزة يف باطن
ىذا اليم العظيم.
كمن الناحية الًتبوية فقد أكصى علماء العلوـ الشرعية كما أشار إىل ذلك (طو كقناكم،
2004ـ ،ص " )100أف يبدأ اؼبريب بالقرآف الكرمي بتقومي لساف النشء حبسن التجويد ،كعدـ
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اللحن أكالن ،مث يبدأ بًتبية قلب النشء على اػبشوع عندما يقرأ القرآف ،كذلك أف يريب سلوؾ
النشء ليعمل بتعاليم القرآف أثناء اغبياة بكافة أنشطتها ،كعلى اؼبريب كذلك أف يريب عقل الناشئ
على االستدالؿ دبا استدؿ بو القرآف ،كبتأمل ما يدؿ على عظمة اهلل ،كأف يضع أسئلة كثَتة بعد
كل درس لتمرين العقل على ذلك" كأشار إىل كبو ذلك (ابن تيمية1398 ،ق) ،كىو ما أكد
عليو مراران(ابن خلدكف1419،ىػ) يف مقدمتو.
فليس اؼبقصود من تدريس القرآف الكرمي أف وبفظ الطبلب اآليات القرآنية ،أك قبعلهم يتقنوف
تبلكهتا كذبويدىا كفهمها فحسب ،كإمبا اؼبقصود إىل جانب ذلك أف يتحوؿ ما يدرسونو إىل
عادات ُسبارس ،كمهارات تُكتسب كتنمى ،تؤدم إىل تنظيم سلوؾ الفرد ،كتكوين أخبلقو
كفضائلو اليت هبب أف يتمسك هبا يف حياتو العملية ،فحفظ نصوص القرآف الكرمي كفهمها
كإجادة تبلكهتا كسيلة إىل غاية أظبى كىي" توجيو الطبلب ،كتغيَت سلوكهم يف تعاملهم مع
غَتىم ،كتعاملهم مع خالقهم ،كالتمسك بأداء العبادات كالواجبات الشرعية اؼبفركضة عليهم
كاملة ( ".سرم2000 ،ـ ،ص.)20

 - 6أىداف تدريس القرآن الكريم:
لتدريس القرآف الكرمي أىداؼ سامية ،نص عليها العلماء كاؼبربوف ،كخصوىا دبز و
يد من
1999ـ) ك(الفرج،
االىتماـ ،كىي كما يراىا الًتبويوف ،كاليت أشار إليها كل من ( يونس،
1412ق) ك(عثماف كآخركف1417 ،ق) ك (طو2004 ،ـ) كما نصت عليو كثيقة (كزارة الًتبية
كالتعليم1422 ،ق) سيذكرىا الباحث و
بشيء من اإلصباؿ:
 - 1أف هبيد الطبلب تبلكة اآليات القرآنية ،مع إخراج اغبركؼ من ـبارجها الصحيحة،
كمراعاة الضبط كاغبركات كالسكنات.
 - 2الفهم كالتأثر ،ألنو مطلب من مطالب القرآف ،قاؿ اهلل تعاىل:
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ؿبمد.)24( :
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ﭽ ﮑﮒ

 - 3ربقيق قدر من اػبشوع كاالطمئناف النفسي ،كما قاؿ تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ الزمر.)23( :
 - 4أف يتعود التبلميذ على تبلكة القرآف الكرمي خبشوع ،كنربات كاضحة ،ككعي ؼبا يتلوف،
كأف يتعرفوا على ما ربويو اآليات اؼبتلوة من أفكار رئيسية ،هتدؼ إليها اآليات،
كأحكاـ شرعية فيتعلموىا؛حىت تتم الفائدة ،كوبصل اؽبدؼ اؼبرجو منها.
 - 5االىتماـ بتنمية الشعور لدل الطبلب بتعظيم القرآف الكرمي ،كأنو كبلـ اهلل ،أنزلو
على رسولو ؛ ليبلغو للناس كيهديهم بو لئليباف.
 - 6اؼبساعدة يف جوانب التعلم األخرل لدل الطبلب ،فحظ القرآف الكرمي يساعد
الطبلب يف اكتساب مهارات القراءة كالكتابة كالتعبَت كتنمية ملكة اغبفظ.
كتجدر اإلشارة ىنا إىل أف ىذه األىداؼ "تتمايز بتمايز العمر الزمٍت للطبلب كاؼبستول
العقلي كالثقافػي ،كمعرفة األىداؼ تفيد اؼبعلم كاؼبتعلم ،فهي تكشف للمعلم أبعاد كاجبو
الًتبوم كالتعليمي ،كىي بالنسبة للطالب كحافز يدفعو إىل مواصلة التعليم جبد كنشاط"
(الزعببلكم1417 ،ق ،ص.)17

 - 7أىداف تدريس القرآن الكريم في المرحلة الثانوية:
نصت كثيقة منهج مواد العلوـ الشرعية يف التعليم العاـ على عشرة أىداؼ عامة لتدريس
القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية ،كىي:
" - 1أف يتلو الطالب السورة اؼبقررة تبلكة ؾبودة.
 - 2أف وبفظ الطالب قدران مناسبان من القرآف الكرمي حفظان متقنان.
 - 3أف يقول الطالب قدرتو على تطبيق أحكاـ التجويد عند تبلكتو للقرآف الكرمي.
 - 4أف يقوم الطالب صلتو بكتاب اهلل عز كجل.
 - 5أف يتأدب الطالب بآداب القرآف ،كيعمل بأحكامو.
 - 6أف يزيد الطالب توقَته لكتاب اهلل تعاىل.
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 - 7أف يفهم الطالب معاين السور اؼبقررة فهمان إصباليان.
 - 8أف يزيد الطالب قدرتو على التدبر كاػبشوع عند تبلكة القرآف الكرمي.
 - 9أف يزيد الطالب ثركتو اللغوية.
 - 10أف يزيد الطالب مهاراتو يف اإلحساس كالتذكؽ لؤلساليب الببلغية يف القرآف الكرمي"
(كزارة الًتبية كالتعليم1433 ،ق).

 - 8مقرر القرآن الكريم في المرحلة الثانوية:
كعند استعراض مقرر القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية قبد أف كزارة الًتبية كالتعليم قد
حددت اؼبقرر باآليت (تعميم رقم  49 /54 / 1 / 7/34يف 1416 /1/23ق):
 - 1الصف األول الثانوي:
جدول رقم ()1-2
مقرر القرآن الكريم للصف األول الثانوي.
الصف األول الثانوي
الفصل األول
الحفظ
التالوة

الفصل الثاني
اغبشر

اؼبمتحنة

الرعد – إبراىيم – اغبجر –

النحل من ( - )36اإلسراء

النحل ()35-1
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 - 2الصف الثاني الثانوي قسم العلوم الشرعية:
جدول رقم ( )2-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثاني الثانوي قسم العلوم الشرعية.
الصف الثاني الثانوي قسم العلوم الشرعية
الفصل الثاني

الفصل األول
الحفظ

النجم – القمر – الرضبن

الواقعة – اغبديد – اجملادلة

التالوة

األنعاـ – األعراؼ -األنفاؿ

التوبة – يونس – ىود -يوسف

 - 3الصف الثاني الثانوي قسم العلوم اإلدارية:
جدول رقم ( )3-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثاني الثانوي قسم العلوم اإلدارية.
الصف الثاني الثانوي قسم العلوم اإلدارية
الفصل األول
الحفظ
التالوة

الفصل الثاني

الرضبن – الواقعة

اغبديد  -اجملادلة

التوبة  -سورة يونس إىل آية ()70

من اآلية ( )71من سورة يونس-
ىود  -يوسف

24

 - 4الصف الثاني الثانوي العلوم الطبيعية:
جدول رقم ()4-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثاني الثانوي قسم العلوم الطبيعية.
الصف الثاني الثانوي قسم العلوم الطبيعية
الفصل الثاني

الفصل األول
الحفظ

اغبديد

اجملادلة

التالوة

يونس – ىود ()60-1

ىود من ( – )61يوسف

 - 5الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية:
جدول رقم ( )5-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية.
الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية
الفصل الثاني

الفصل األول
الحفظ

ؿبمد – الفتح  -اغبجرات

ؽ – الذاريات – الطور

التالوة

البقرة –آؿ عمراف ()132-1

آؿ عمراف ( – )133النساء -اؼبائدة
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 - 6الصف الثالث الثانوي قسم العلوم اإلدارية:
جدول رقم ( )6-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثالث الثانوي قسم العلوم اإلدارية.
الصف الثالث الثانوي قسم العلوم اإلدارية
الفصل الثاني

الفصل األول
الحفظ
التالوة

الذاريات – الطور

القمر -النجم

األنعاـ  -سورة األعراؼ إىل

من اآلية ()59سورة األعراؼ – سورة

اآلية ()58

األنفاؿ

 - 7الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية:
جدول رقم ( )7-2
مقرر القرآن الكريم للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية.
للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية
الفصل الثاني

الفصل األول
الحفظ

الرضبن

الواقعة

التالوة

األنفاؿ –التوبة ()33-1

التوبة ( 34إىل آخر السورة)
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 - 8توزيع حصص القرآن الكريم على صفوف المرحلة الثانوية:
جدول رقم ()8-2
توزيع حصص القرآن الكريم على صفوف المرحلة الثانوية.
الصف
عدد
الحصص

الثاني الثانوي

األول
الثانوي
1

شرعي
3

إدارم
1

الثالث الثانوي
طبيعي
1

شرعي
3

إدارم
1

طبيعي
1

كيبلحظ من خبلؿ اعبداكؿ السابقة كاليت توضح مقرر القرآف الكرمي لكل صف ،كبالنظر
للجدكؿ رقم (  )8كالذم وبدد عدد حصص القرآف الكرمي لكل صف ،يتبُت لنا بأف مقرر
القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية يبيل إىل الطوؿ ،بالنسبة ؼبا خصص لو من حصص ،كما ينتظر
فيها من ربقيق ألىداؼ عظيمة ،سواء أكانت يف تبلكة الطبلب أـ يف حفظهم .كيزيد من
مشقة اؼبعلم ؼبا وبتاجو الطالب يف اؼبرحلة الثانوية من جهد كفبارسة ليصل إىل درجة جيدة من
إتقاف مهارات التبلكة كالتجويد ،السيما مع عدـ توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي كما إىل ذلك من اؼبعوقات كاليت ىي أحد ؿباكر ىذه الدراسة .زد على ذلك كثرة أعداد
الطبلب يف الفصل الواحد مقارنة بالوقت الزمٍت اؼبخصص ؽبم يف األسبوع الواحد كالذم ال
يزيد يف أغلب صفوؼ اؼبرحلة عن طبس كأربعُت دقيقة.
يقوؿ (الفرج1423 ،ػق ،ص" )116إف اؼبقرر يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كالثانوية طويل ،كالزمن
احملدد قصَت ،كعدد الطبلب يف الصف الواحد كثَت ،كلذلك فهو يؤثر على جودة أداء اؼبعلم يف
ىذا اؼبقرر كسبيز ـبرجاتو".
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انياً :تقنيات التعليم
 - 1تمهيد:
تعترب تقنيات التعليم ركيزة

ىامة يف العملية الًتبوية  ،فاؼبعلم الناجح

ىو الذم وبسن

يستخدـ ىذه اؿتقنيات ،إضافة إىل اؿ كفايات األخرل اليت هبب أف يتمتع هبا يف اؼبواقف
الًتبوية اؼبختلفة  ،كلذا سيكوف الكبلـ يف ىذا احملور عن تقنيات التعليم من ناحية مفهومها لغة
كاصطبلحان ،مث مفهوـ الوسائل التعليمية ،ك أنبية استخداـ تقنيات التعليم  ،ك الفوائد التعليمية
الستخداـ تقنيات التعليم  ،ك فبيزات استخداـ تقنيات التعليم  ،كمعايَت كقواعد اختيار تقنيات
التعليم ،كمعوقات استخداـ تقنيات التعليم  ،مث التأصيل الشرعي الستخداـ تقنيات التعليم يف
تدريس القرآف الكرمي  ،ك تصنيف تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف الكرمي  ،كأخَتان
مباذج من تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف الكرمي.

 - 2مفهوم تقنيات التعليم:
تقنيات :التقنيات صبع تقنية ،كالتقنية :من إتقاف الشيء أم إحكامو ،كمنو قولو تعاىل:
ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ النمل.)88( :
قاؿ( :الفَتكز آبادم1419 ،ق) أتقن األمر :أحكمو ،كالتقن – بالكسر : -الطبيعة كالرجل
اغباذؽ ،كيقاؿ :أتقن فبل هف عملو إذا أحكمو ،كتفنوا أرضهم تتقينان أم :سقوىا باؼباء اػباثر
لتجود.
كيقوؿ (سامل ك سرايا2003 ،ـ) إف كلمة تقنيات صبع تقنية كىي ترصبة للكلمة اليونانية
األصل (  (Technologyتكنولوجيا كاليت تشَت إىل علم اغبرفة أك علم الفن ،كالبعض يرل أهنا
مشتقة من (  )Techniqueتقنية أك تقانة ،دبعٌت التقنية أك علم األداء التطبيقي ،أم العلم الذم
يهتم بتطبيق النظريات كنتائج الدراسات اليت توصلت إليها العلوـ األخرل يف أم ؾباؿ من
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ؾباالت اغبياة اإلنسانية ػبدمة كتطوير كزيادة فاعلية اغبياة العملية،كاف ىذا ىو األصل اللغوم
لكلمة تقنيات منفصلة عن كلمة التعليم.
كعند الكبلـ عن تعريف تقنيات التعليم يقوؿ (صربم،

1429ىػ) إف ىذا اؼبصطلح قد

تباينت حولو اؼبعاين كتداخلت معو مصطلحات أخرل عديدة كالوسائل التعليمة مثبلن ،كالذم
يستخدمو البعض كمرادؼ لكمة تقنيات التعليم على الرغم من االختبلؼ الكبَت بينهما يف
الداللة كاؼبعٌت .كلذا سيتم تعريف كل مصطلح من تقنيات التعليم كالوسائل التعليمية على حده
حىت يتم التفريق بُت كل من ىذين اؼبصطلحُت.
مصطلح تقنيات التعليم  :تعددت تعريفات مصطلح تقنيات التعليم كما ذكر(طبيس،
1422ق) نظران لتعدد األفراد كاؼبؤسسات التعليمية كاؼبهنية اليت استخدمتو ،كبناءن على ذلك
اختلفت كجهات نظرىم حوؿ تعريفو ،كفقان للمجاؿ الذم استخدمت فيو.

فقد ذكر (الشرىاف2000 ،ـ ،ص  )71تعريف صبعية االتصاالت الًتبوية كالتكنولوجيا
بالواليات اؼبتحدة األمريكية الذين عرفوا التقنيات التعليمية على أهنا " :عملية متشابكة متداخلة
تتضمن اؼبشاركة الفاعلة بُت عدة عناصر تشمل :العنصر البشرم ،كأساليب العمل كاألفكار،
كاألدكات ،كاؼبنظمات اليت يتبعها لتحليل اؼبشكبلت اليت تدخل صبيع جوانب التحليل اإلنساين
كبناء اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبذه اؼبشكبلت كإدارهتا ،مث تنفيذىا ،كتقومي نتائجها".
كعرفها مركز (التقنيات الًتبوية2002 ،ـ ،ص )14بأهنا "عملية منهجية منظمة يف تصميم
عملية التعليم كالتعلم كتنفيذىا كتقويبها يف ضوء أىداؼ ؿبددة تقوـ أساسان على نتائج البحوث
يف ؾباالت اؼبعرفة اؼبختلفة كتستخدـ صبيع اؼبوارد البشرية كغَت البشرية اؼبتاحة للوصوؿ إىل تعلم
أكثر فاعلية ككفاية".
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بينما عرفها (اغبيلة2004،ـ ،ص  )459بأهنا" :صبيع األدكات كاؼبعدات كاآلالت اليت
يستخدمها اؼبدرس أك الدارس لنقل ؿبتول الدرس إىل ؾبموعة من الدارسُت سواء داخل الفصل
أك خارجو هبدؼ ربسُت العملية التعليمية دكف االستناد إىل األلفاظ كحدىا".
كيبيل الباحث إىل تعريف مركز (التقنيات الًتبوية2002،ـ) كونو من أدؽ التعاريف كأمشلها.
مصطلح الوسائل التعليمية :من خبلؿ استعراض تعاريف كثَتة للوسائل التعليمية لعل من
أمشل التعاريف ما ذكره (اغبيلة2002 ،ـ ،ص " )9كل ما يستخدمو اؼبعلم كاؼبتعلم من أجهزة
كأدكات كمواد كأية مصادر أخرل داخل حجرة الدرس ،كخارجها هبدؼ إكساب اؼبتعلم خربات
تعليمية ؿبددة بسهولة ،كيسر ،ككضوح مع االقتصاد يف الوقت كاعبهد اؼببذكؿ".
فالوسائل التعليمية نشأت كظهرت يف القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم ،كيف منتصف القرف
العشرين ظهرت تقنيات التعليم كىي عمليات كخطوات كطرؽ كاسًتاذبيات كإجراءات ،أما
الوسائل فهي مواد كأجهزة كمواقف تعليمة(سبلمة1996 ،ـ).
كهبذا يتضح أف الوسائل التعليمية مثلت مرحلة تطورية مهدت لظهور مفهوـ تقنيات التعليم،
كىي بذلك تكوف جزء من تقنيات التعليم ،فمفهوـ تقنيات التعليم أعم كأمشل ،كؾبرد التشابو
يف اؼبصطلحات ككوف العبلقة تبدك كطيدة ال يعٍت بالضركرة التشابو يف اؼبعاين كالدالالت،
فوجب التفريق بُت اؼبصطلحُت كخصوصان لدل العاملُت يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم ،كالباحثُت
الًتبويُت.

 - 3أىمية استخدام تقنيات التعليم:
إف تقنيات التعليم ضركرة حتمية ال مناص منها ،كتقدـ كتطور علمي يساىم يف رقي العملية
الًتبوية كالتعليمية ،فهناؾ أمباط من التعليم كالتعلم مل تكن متاحة من قبل ظهرت مواكبة لتقنيات
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التعليم ،كىو ما أشار إليو (صربم1429 ،ق) فلم يكن للتعليم عن بعد كالتعليم االلكًتكين
كغَتىا من قائمة دبعزؿ عن التكنولوجيا كتطبيقاهتا.
كيبكن القوؿ إف التقنيات التعليمية سبثل أحد العناصر الرئيسة يف العملية التعليمية؛ كمرد ذلك
لكل
ىو أهنا سبثل القنوات اليت سبر خبلؽبا الرسالة بُت اؼبرسل كاؼبستقبل ،كبالتايل فهي ضركرة ّ
مؤسسة تعليمية كلكل معلم( .الطوجبي 1996 ،ـ ).
لذا فالتدريس يف عصرنا اغباضر قد انتقل من االعتماد الكامل على التدريس اللفظي ،إىل
تدريس يتطلب من جانب اؼبعلم معرفة كمهارة يف انتقاء كسائل االتصاؿ اؼبناسبة غَت اللفظية،
كاستخدامها بطريقة فعالة يف تدريسو اليومي ،فلم تعد الوسائل اللفظية كحدىا كافية إلحداث
تعليم أفضل ،إذ البد من أف تُستخدـ يف حجرات الدراسة تقنيات التعليم اغبديثة إىل جانب
استخداـ اللفظية اؼبعتادة ،كهبذا يقوـ اؼبعلم بدكر رئيس يف ربقيق التكامل يف استخداـ التعليم
التقليدم كاغبديث بطرائق كأساليب تؤدم يف النهاية إىل

إهباد نظاـ متكامل للتدريس وبقق

أفضل النتائج ،كوبُ ِّسن نوعية العملية التعليمية بأكملها(.سرل2000 ،ـ)
" ذلك أف للحواس تأثَتان كبَتان يف إدراؾ األشياء ،كأف الشيء احملسوس يبكن فهمو يف أيسر
الطرائق كأبسطها ،كغَت احملسوس وبتاج إىل جهد كتعب؛ حىت يفهمو اؼبتعلم ،فاؼبعرفة تتعلق
أثرا
باغبواس ،ككلما تعاكف عدد أكرب من اغبواس يف فهم أمر ما كانت عملية التعلم أقول ن
،كأكسع مشبلن ،كأبقى تذكران ،كاالقتصار يف التدريس على األلفاظ يؤدم إىل اؼبلل كالسأـ لدل
التلميذ ،كيكوف متواصبلن يدكـ ساعات طويلة إذا كاف كسيلة تعليمية"( .اؽبامشي،

1423ىػ،

.)36
كتتمثل أنبية استخداـ تقنيات التعليم يف اؼبهاـ كالوظائف اليت تؤديها ،كاإلسهامات اليت تثرم
هبا اؼبيداف الًتبوم ،حىت أصبح استخدامها ضركرة ملحة كىذا ما أكده (الفرجاين،
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2002ـ،

ص )17بقولو" :إف تقنيات التعليم تستمد أنبيتها من كوهنا ضركرة فرضتها طبيعة اؼبواقف
التعليمة اؼبتنوعة".
كؾبمل القوؿ إف ىناؾ عدة فوائد كدكاعي كمربرات ربتم ضركرة االىتماـ بتقنيات التعليم
كتطبيقاهتا يف العملية التعليمية ،حىت نصل إىل اؼبستول الذم يكفي للتوافق كاالنسجاـ مع
ؾبريات العصر؛ كي يكوف جملتمعنا التعليمي موقع على خريطة التعليم العاؼبي اعبديد.

 - 4الفوائد التعليمية الستخدام تقنيات التعليم:
ذكر (الكلوب1420 ،ق) بعض الفوائد اليت تقدمها تقنيات التعليم للموقف التعليمي
كمنها:
- 1القدرة على ربط اؼبعلومات السابقة ؼبوضوع ما باؼبعلومات اعبديدة.
- 2إحداث تعلم أفضل بوقت أقصر عبمهور أكرب بكلفة أقل.
يف حُت ذكر (قنديل1419 ،ق) أف ىناؾ فوائد تتمثل فيما يلي:
 - 1قطع رتابة اؼبواقف التعليمية.
 - 2التغلب على البعدين الزماين كاؼبكاين.
 - 3توفَت إمكانية دراسة األشياء الدقيقة كالكبَتة.
 - 4تقدمي حلوؿ التعليم للفئات اػباصة.
كأضاؼ (الصويف1422،ق) إىل تلك الفوائد ما يلي:
 - 1تساعد على تنمية قدرة التبلميذ على اؼببلحظة النقدية ،كاؼبقارنة ،كالتحليل،
كالوصف ،كتفسَت األشياء كاؼبواقف.
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 - 2اؼبساعدة على اإلسراع يف العملية التعليمية التعلمية ،حيث إف استخدامها يعطي كفران
غَت قليل الوقت.
أما (سامل كسرايا2003 ،ـ) فأضافا ؾبموعة أخرل من الفوائد ،كمنها:
 - 1تربية الذكؽ العاـ لدل التبلميذ.
 - 2تسهم كعنصر فعاؿ يف تقدمي حلوؿ علمية مناسبة لبعض مشكبلت التعليم اؼبعاصر.
أما (سبلمة1996 ،ـ) فقد أكرد أبرز الفوائد التعليمية لتقنيات التعليم:
 - 1تساعد على زيادة خربة التلميذ فبا هبعلو أكثر استعدادان للتعلم.
 - 2تؤدم إىل ترسيخ كتعميق عملية التعلم.
 - 3تساعد على رباشي الوقوع يف األخطاء اللفظية.
 - 4تؤدم إىل تكوين مفاىيم سليمة.
 - 5تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ اإلهبابية يف اكتساب اػبربة.
 - 6تساعد يف تنويع أساليب التعزيز.
 - 7تساعد على تنويع أساليب التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ.
 - 8تؤدم إىل ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التبلميذ.
 - 9تؤدم إىل تعديل السلوؾ كتكوين االذباىات اعبديدة.
كيضيف الباحث أف معرفة كاطبلع اؼبشرؼ الًتبوم على تلك الفوائد تساعده كتدعمو يف
إقناع اؼبعلمُت كربفيزىم على استخداـ تقنيات التعليم كتفعيلها يف العملية التعليمية .ككلما
اعتمدت عملية التدريس على تقنيات التعليم دبهارة ككفاءة من اؼبعلم كاؼبتعلم ،استطعنا أف نصل
إىل األىداؼ اؼبنشودة جبودة كفاعلية.
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 -4مميزات استخدام تقنيات التعليم:
إف عملية التدريس اؼبعتمدة على التقنية تعمل على إنشاء بيئة تعليمية نشطة كتفاعلية ،فبا
ينعكس على التلميذ كاؼبعلم كاؼبنهج انعكاسان اهبابيان متمثبلن فيما يلي:
أوالً :التلميذ:
إف استخداـ تقنيات التعليم يف التدريس ذبعل التلميذ شريكان يف عملية التدريس كتنمي
القدرات الذاتية كاؼبواىب الشخصية لديو ،لذلك فهي تقدـ لو الكثَت من اؼبيزات اليت ذكرىا كل
من (إبراىيم2001 ،ـ) ك (الدجاين ك كىبة2001 ،ـ) كالتايل:
 - 1تقدـ مواقف تعليمية غَت تقليدية بالنسبة للتلميذ فبا يثَت تفكَته.
 - 2تتميز بطبيعة تدريسية فبيزة كذلك الستخدامها الصور كاأللواف كالرسوـ كاألصوات
كاللقطات اغبية فبا
 - 3يسهل عملية التدريس كهبعلها أكثر تشويقان كجاذبية كإثارة للتبلميذ.
 - 4تساعد على تعليم مهارة البحث الذايت يف مصادر اؼبعلومات عن البيانات
كاؼبعلومات.
 - 5تتيح فرصة أكرب للتبلميذ الذين يشعركف باػبجل أحيانان داخل الصف الدراسي
التقليدم للمشاركة يف العميلة التدريسية كالتعبَت عن أنفسهم فبا يدعم جانب الثقة
لديهم.
 - 6تعطي اغبرية للتلميذ للوصوؿ للمادة العلمية اؼبقررة عليو يف أكقات كأماكن ـبتلفة.
 - 7تتيح للتلميذ فرصة التدريب كالتمرين إلتقاف اؼبهارات اؼبختلفة ،كالتدريب على
القراءة الصحيحة ،أك حل مسائل رياضية ،أك مسائل يف اؼبَتاث ،كالتدريب على
كيفية البحث يف اؼبصادر كاؼبعلومات.
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 - 8تتيح الفرصة لتطبيق بعض اؼبهارات اليت مت تعلمها يف مواقف ردبا ال تتوفر للتلميذ
الفرصة لتطبيقها يف بيئة حقيقة.
 - 9تقدمي التغذية الراجعة يف اغباؿ ليتعرؼ التلميذ على صحة كقباح ما قاـ بو تعيينات
كنشاطات ـبتلفة.
 - 10تشجيع التبلميذ على العمل بركح الفريق من خبلؿ التعليم التعاكين ،كتبادؿ األفكار
كاػبربات فيما بينهم كإف بعدت اؼبسافات.
 - 11تساعد على نشر الثقافة اؼبعلوماتية لدل التبلميذ كالقدرة على االنتقاء من الفيض
اؼبعلومايت اؼبتدفق.
 - 12تعزز مهارة اإلبداع كالتفوؽ لدل التبلميذ.
انيا :المعلم:
لقد أتاحت تقنيات التعليم للمعلم العديد من اؼبميزات اليت تعينو على تفعيل العلمية
التعليمية ،كذكر (حسن2003 ،ـ) ك(القحطاين1424 ،ق) ك(الركيس2005 ،ـ) أىم ىذه
اؼبميزات على النحو التايل:
 - 1توسع مدارؾ اؼبعلم للمستجدات على الساحة العلمية كالًتبوية كظركؼ التغيَت
بالنسبة للمجتمع كمتطلباتو كتوقعاتو اؼبتجددة.
 - 2ذبعلو خبَتان يعلم كل شيء كاؼبرشد السياحي يف عامل يعج باؼبعلومات كوبتاج فيو
التبلميذ إىل من يرشدىم.
 - 3تكسبو النزعة إىل التجريب كالتجديد كالوثوؽ بنفسو يف تنظيم اؼبواقف التعليمية كما
يشتمل عليو من أنشطة كاسًتاتيجيات تدريبية ،باإلضافة إىل القدرة على البحث
كاالستقصاء غبل اؼبشكبلت الًتبوية عن دراية ككعي.

35

 - 4تكسبو اسًتاتيجيات تقويبية تتفق مع التطور التقٍت لتقومي مبو التلميذ العقلي
كاالجتماعي كاغبسي ليضمن استمراره.
الثاً :المقرر:
عند دمج تقنيات التعليم يف امل قرر ففهنا ستؤدم إىل إثراء احملتول كزيادة خربات التبلميذ من
خبلؿ ميزات عدة أشار إليها (الدجاين ك كىبة،

2001ـ) ك (اؼبشيقح2003 ،ـ) كما يف

النقاط التالية:
 - 1مركنة اؼبنهج كقدرتو على التجدد كمبلءمتو لقدرات التبلميذ.
 - 2استثماره لئلمكانات التقنية يف اؼبقررات الدراسية كالوسائل كاألنشطة.
 - 3قدرتو على صناعة العقل اؼبفكر كاؼببدع لدل التلميذ.
 - 4استقراء اؼبستقبل كربديد مبلؿبو عرب اؼبناىج ،كذلك بتأىيل التبلميذ ؼبتطلبات اغبياة
العلمية كسوؽ العمل.
 - 5تأمُت الكتب اغبديثة كالكتب اإللكًتكنية اليت تشتمل على برامج تعليمية كأقراص
فبغنطة كأساليب فاعلة للتعلم الذايت؛ لكي يتفاعل التلميذ مع ؿبتول اؼبنهج
الدراسي.
 - 6توظيف ـبتلف منتجات التقنية يف العملية التعليمية بأسلوب علمي ـبطط كمدركس
لبلستفادة فبا يستجد؛ لكي يتحقق للمعلم كالتلميذ ساحة أكسع للمعرفة كاالطبلع.

 - 5معايير وقواعد اختيار تقنيات التعليم:
إف تقنيات التعليم ؽبا معايَت كقواعد هبب على كل معلم االلتزاـ هبا حىت تتحقق األىداؼ
التعليمية اؼبنشودة منها ،حيث ترتبط عملية اختيارىا ارتباطان كثيقان باؼبوقف التعليمي اؼبراد تعليمو
بكافة عناصره.
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كأشار (اغبيلة2003 ،ـ) إىل أنو ال نستطيع أف ننظر للتقنيات التعليمية دبعزؿ عن العناصر
األخرل ،كاألىداؼ السلوكية ،كمهارات اؼبعلم كقدراتو ،كخصائص التلميذ ،كاحمليط أك البيئة،
كالتقومي ،حىت هنيئ لتلك التقنيات أفضل الظركؼ لتحقيق أكرب فائدة منها.
كأكرد (الطوجبي1987 ،ـ) بأف أىم معايَت اختيار تقنيات التعليم تتمثل يف:
 - 1أف تكوف متوافقة مع الغرض الذم نسعى لتحقيقو منها.
 - 2أف تساكم اعبهد أك اؼباؿ الذم يصرفو اؼبعلم أك التلميذ يف إعدادىا كاغبصوؿ عليها.
كأضاؼ (فرج1419 ،ق) إليها معيارين نبا:
 - 1أف تتناسب مع البيئة اليت تعرض فيها من حيث عاداهتا كتقاليدىا كاؼبواد الطبيعية
كالصناعية.
 - 2أف يكوف هبا عنصر اغبركة قدر اإلمكاف.
بينما فصل (ؿبمد كآخركف2001 ،ـ) أىم معايَت اختيار تقنيات التعليم على النحو التايل:
 - 1أف تكوف نابعة من اؼبنهج اؼبدرسي ،كمبلئمة ؼبوضوعاتو ،كمتوافقة مع موضوع
الدرس ،كؿبققة ألىدافو السلوكية.
 - 2أف تكوف كاقعية كصورة أك عينة أك ؾبسم ،باإلضافة إىل كوهنا بسيطة.
 - 3أف تتناسب مع مستول التبلميذ من حيث العمر كاػبربات السابقة.
 - 4أف تشوؽ التلميذ كترغبو يف البحث كاالطبلع كاالستقصاء ،كتساعده على استنباط
خربات جديدة.
 - 5أف تعُت على ربط اػبربات السابقة باػبربات اعبديدة.
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 - 6أف يتوافر فيها اػبصائص الفنية الواجب توافرىا كالبساطة ككحدة اؼبعلومات
كمناسبتها زمن اغبصة الدراسية ،ككضوحها ككضوح ألواهنا ،كمركنتها يف التغيَت
كالتعديل.
 - 7أف ذبمع بُت الدقة العلمية كاعبماؿ الفٍت مع احملافظة على كظيفتها.
 - 8أف تكوف رخيصة الثمن متينة الصنع ،يسهل إصبلحها.
 - 9أف تتناسب مع التطور العلمي كالتكنولوجيا للمجتمع.
 - 10أف تنمي يف التبلميذ القدرات كاؼبهارات الفكرية كالعقلية اليت تزيد من التعلم،
كالتأمل ،كالتفكَت ،كالتحليل ،كاؼببلحظة ،كاإلبداع.
 - 11أف تكوف موادىا األكلية من بيئة التبلميذ كل ما أمكن ذلك.
 - 12أف يتناسب حجمها كمساحتها كصوهتا مع قاعة الدراسة كعدد الدارسُت.
 - 13أف تكوف الكتابة اؼبرفقة معها من قاموس الدارسُت ،كأف تفتح ؽبم اجملاؿ إلكساهبم
مفردات كمدركات كمفاىيم جديدة خبط كاضح مقركء بسهولة.
أما (الصويف1422 ،ق) فأضاؼ بأنو هبب أف تكوف الوسيلة اليت يقع عليها االختيار أنسب
كسيلة يف متناكؿ اليد ػبدمة اؼبوضوع الذم اختَتت من أجلو.
كمن خبلؿ ما سبق يبلحظ أف صبيع اؼبعايَت ىي متطلبات أساسية هبب توافرىا يف تقنيات
التعليم اؼبزمع استخدامها ،كما أف مهارة كمركنة اؼبعلم يف استخدامها يسهم بفاعلية يف ربقيق
األىداؼ اؼبرجوة ،باإلضافة إىل كوهنا آمنة كال تشكل خطران على التبلميذ أك اؼبعلم.

 - 6معوقات استخدام تقنيات التعليم:
بالرغم من النجاح الذم حققتو تقنيات التعليم يف العملية التعليمية ،كدكرىا الكبَت يف تسهيل
عملية التدريس ،كرفع مستول كفايتو كجودتو ،إال أف اؼبعلم كثَتان ما تعًتضو بعض الصعوبات
كاؼبعوقات عند استخدامو ؽبذه لتقنيات التعليم.
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كقد ذكر (ؿبمد كآخركف2001 ،ـ) بعضان من تلك اؼبعوقات على النحو التايل:
 - 1عدـ توافر صبيع تقنيات التعليم البلزمة ؼبادة التخصص.
 - 2عدـ توفر الظركؼ اؼببلئمة الستخداـ التقنيات التعليمية.
 - 3صعوبة اغبصوؿ على تقنيات التعليم.
 - 4عدـ التشجيع على صناعة التقنيات باستخداـ مصادر البيئة احمللية.
 - 5عدـ معرفة كثَت من اؼبعلمُت بكيفية تشغيل كسائل كتقنيات التعليم.
 - 6ارتفاع شبن تكاليف بعض التقنيات التعليمية.
 - 7صعوبة اختيار التقنيات التعليمية اؼبناسبة لبعض الدركس لقلة خربة اؼبعلم.
 - 8عدـ كجود مكاف مناسب يف بعض اؼبدارس يصلح لعرض الوسيلة.
كذكر (العريفي2003 ،ـ) أنو على الرغم من اؼبزايا العديدة اليت توفرىا تقنيات التعليم يف
التدريس ،ففف ىذه التقنية ال زبلو من بعض اؼبساكئ ،كمنها ما يلي:
 - 1التكلفة العالية اؼبرتبطة بتوفَت البنية األساسية لتقنيات التعليم.
 - 2نظران للتغَتات السريعة كاؼبتتابعة يف ؾباؿ تقنيات التعليم ،ففنو يصعب على
اؼبؤسسات التعليمية ؾباراة ىذه التغَتات كاللحاؽ هبا.
 - 3تتطلب عملية دمج تقنيات التعليم يف اؼبواد الدراسية كقت كثَت ،كاؼبعلمُت وبتاجوف
إىل كقت ؼبعرفة أجهزة اغباسب اآليل كبراؾبو ككيفية استخدامها ،كما يلزمهم كقت
كايف يف التخطيط ألنشطة تقنيات التعليم.
 - 4ىناؾ الكثَت من اؼبعلمُت يف العامل العريب تنقصهم اػبربة الكافية يف ؾباؿ تقنيات
التعليم ،كما أف ىناؾ نقصان حادان يف الربامج التدريبية.
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كيضيف الباحث إىل ما سبق ما يلي :ضعف اإلعداد اعبيد للمعلم يف اؼبرحلة اعبامعية يف ؾباؿ
تقنيات التعليم كخصوصان يف ؾباؿ التخصص ،كندرة برامج التدريب أثناء اػبدمة اػباصة بتقنيات
التعليم ،كما أف البنية األساسية يف أغلب اؼبدارس غَت مهيأة الستخداـ كتفعيل تقنيات التعليم.

 - 7التأصيل الشرعي الستخدام تقنيات التعليم في تدريس القرآن الكريم:
تعبد اهلل اؼبسلمُت بتعلم القرآف الكرمي كتعليمو كتبلكتو ،كاألصل يف التقنيات اإلباحة إال ما
دؿ الدليل على ربريبو ،كقد كردت يف القرآف الكرمي كالسنة النبوية مباذج عديدة كأمثلة كثَتة تدؿ
على استخدامها كوسيلة لتقريب اؼبعاين كاألفكار إىل أذىاف اؼبستمعُت كالقصة على شكل
عركض علمية كما يف قصة ابٍت آدـ عندما قتل أحدنبا اآلخر فتوضح القصة الطريقة اليت سبت
هبا اعبريبة كتصف اؼبوقف بتفاصيلو ففي ذلك استخداـ كاضح للوسائل التعليمية لتقريب اؼبقصود
إىل الذىن كمن مث التطبيق ،فقد أرسل اهلل تعاىل الغراب ليقتل غرابان آخر،مث دفنو ليتعلم ىابيل
كيف يوارم سوءة أخيو ،قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ اؼبائدة .)31 ( :كمن خبلؿ ضرب األمثاؿ كالذم لو شواىد كثَتة يف
القرآف الكرمي كقوؿ تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﭼ العنكبوت.)41( :
كغَت ذلك الكثَت كالكثَت من األمثلة كالرحبلت التعليمية كعناصر الكوف من اإلنساف
كالنبات كاغبيواف كسائر الطبيعة ،من الشواىد اليت يزخر هبا القرآف الكرمي ،كاليت ال يتسع اؼبقاـ
لبسطها .
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كيف السنة النبوية قبده  استخدـ اللوح كاغبصى كالعصا كالعركض العملية ،كقصة اؼبسيء
يف صبلتو ،كالرسم على األرض على ىيئة خطوط زكايا كأشكاؿ؛ لتوضيح قضايا معنوية كبَتة
كلتصوير اؼبعٌت كتوضيحو كتبسيطو كاألمثلة على ذلك كثَتة جدا (بلعوص1415 ،ق).
فعن ابن مسعود  -رضي اهلل عنو  -خط لنا رسوؿ اهلل  يوما خطا فقاؿ :ىذا سبيل
اهلل ،مث خط خطوطا عن يبُت اػبط كيساره كقاؿ :ىذه ُسبل ،على كل سبيل منو شيطاف يدعوه،
مث تبل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﭼ (البخارم1402،ق،رقم  )6417ك(الدارمي1416 ،ق ،رقم  )2729ك(ابن
ماجو1420 ،ق ،رقم  )4231ك(الًتمذم1420 ،ق ،رقم  )2454ك(أضبد1421 ،ق،
رقم.)385
كعن أيب ىريرة  -رضي اهلل عنو  -أف رسوؿ اهلل

 قاؿ( :بعثت أنا كالساعة كهاتُت)

يعٍت:إصبعُت( ،البخارم1402،ق ،رقم  )6138ك(مسلم1407،ق ،رقم .)867
يقوؿ (البشارم1421 ،ق) نكاد قبزـ بأف ذلك اؼبسلك من الرسوؿ اؼبعلم  يف استخدامو
عدة كسائل تعليمية ،مسلك مقصود لزيادة البياف كتثبيت اؼبعاين اؼبنشودة يف عقوؿ اغباضرين.
كيقوؿ ( الشمرم1428 ،ق) استخدـ النيب  كل كسيلة من شأهنا أف تساعد على الفهم،
أك توضح صورة معينة ،رغم أف البيئة يف عهده مل تكن تساعد على توفَت الكثَت من كسائل
التعليم.
كسار الصحابة  -رضواف اهلل -عليهم على ىذا النهج ،فقد ركم عن عمر بن اػبطاب
رضي اهلل عنو أف أمر ابن عبداهلل اػبزامي أف يكتب للبليد يف اللوح كيلقن الفهيم من غَت كتابة
فصار ذلك هنجان للمعلمُت (يونس1982،ـ).
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كسئل أنس ابن مالك  -رضي اهلل عنو " -كيف كاف اؼبؤدبوف على عهد األئمة أيب بكر
كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم؟ قاؿ أنس :كاف اؼبؤدب لو إجانة ،ككل صيب يأيت كل يوـ
طاىرا ،فيصبُّونو فيها ،فيمحوف بو ألواحهم .قاؿ أنس :مث وبفركف ُحفرة يف األرض،
بنوبتو ماء ن

فيصبوف ذلك اؼباء فيها فينشف"(عليش1409 ،ق ،ص ،)483فهذه الصورة الرائعة تعرب أصدؽ
تعبَت عما كاف يف نفوس أبناء ذلك العصر من احًتاـ للحرؼ العريب عندما يكتب بو الوحي
اإلؽبي ،فيختاركف اؼباء الطاىر ؼبسحو ،كوبفركف لو يف األرض كيصبونو لينشف.
كهبذا يتضح لنا أف السلف  -رضواف اهلل  -عليهم اجتهدكا يف استخداـ ما من شأنو اإلعانة

على تعليم القرآف كتعلمو ،كمل يقتصركا على ما كاف يفعلو النيب

 ،كال على ما تعلموه من

القرآف الكرمي ،فكاف ىذا دبثابة اإلصباع منهم على مشركعية االجتهاد كالتجديد كاالبتكار ،كأف
مبٌت ىذا ليس على التوقيف احملض.

 - 8تصنيف تقنيات التعليم المستخدمة في تدريس القرآن الكريم:
اىتم اؼبختصوف يف اجملاؿ الًتبوم على تصنيف تلك التقنيات ،كاختلفت تلك التصنيفات
حبسب اؽبدؼ من التصنيف ،فمنهم من اىتم بالتصنيف ألغراض تعليمية ،كمنهم من اىتم بو
ألغراض تنظيمية ،كما أف منهم من تعددت أغراضو بُت التعليم كالتنظيم ،كردبا غَتىا من أغراض
أخرل (قنديل1419 ،ق).
فَتل (الزىراين1418 ،ق) تقسيم تقنيات التعليم اليت يبكن استخدامها يف تدريس القرآف
الكرمي إىل قسمُت رئيسيُت:
 كسائل تعليمية تقليدية :كمن أنبها اللوح اػبشيب ،كاألشرطة اؼبسجلة ،كالسبورة بأنواعها،كاللوحات.
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 كسائل تعليمية تقنية حديثة :التسجيبلت الصوتية ،كـبتربات اللغة ،كمعمل القرآفالكرمي ،كالفيديو ،كالربؾبيات اغباسوبية ،كاغباسوب اآليل ،كاؼبصاحف اإللكًتكنية.
كقسم (بلعاكم ك أبو جببلف2008 ،ـ) تقنيات التعليم النحو التايل:
 على أساس اغبواس :كسائل ظبعية كالتسجيبلت الصوتية ،ككسائل بصرية كالشرائحكالشفافيات ،ككسائل ظبعية بصرية كربامج اغباسب اآليل كالتسجيبلت الفيديوية،
ككسائل ؼبسية كمصاحف برايل.
 على أساس اغبداثة :كسائل قديبة كالسبورة الطباشَتية ،كسائل حديثة كأجهزة اغباسباآليل.
 على أساس أعداد اؼبتعلمُت :كسائل فردية كربؾبيات اغباسب اآليل ،كسائل صباعيةكالعركض التقديبية ،كسائل صباىَتية كربامج التلفزيوف كشبكات االنًتنت.
بينما قسمها (السبيعي1429 ،ق) إىل ثبلثة أقساـ رئيسة كالتايل:
 التلفزيوف التعليمي كالفيديو التفاعلي. اؼبعامل السمعية كأجهزة التسجيل. تقنيات اغباسب اآليل.كيبيل الباحث إىل تصنيف (بلعاكم ك أبو جببلف2007 ،ـ) كوف ىذا التصنيف من أمشل
التصنيفات كأعمها ،لتنوع تقنيات التعليم بُت القدمي كاغبديث ،كاؼبوجو إىل الفرد كاعبماعة
كاعبماىَت ،كاؼبخاطب غبواس اؼبتعلم ،كما أنو اىتم بتقنيات التعليم اػباصة بالقرآف الكرمي من
الناحيتُت التعليمية كالتنظيمية.
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 - 9نماذج من تقنيات التعليم المستخدمة في تدريس القرآن الكريم:
إف القرآف الكرمي من اؼبواد اليت نالت نصيبان ال بأس بو من االىتماـ بتقنيات التعليم اػباصة
بتدريسو ،كال شك أف تلك التقنيات قد أسهمت بشكل كبَت يف تسهيل حفظ القرآف الكرمي،
كتعلم تبلكتو،كتفسَته ،كذبويده ،فأتاحت الفرصة لتحسُت أساليب التعليم ،اليت من شأهنا أف
توفر اؼبناخ الًتبوم الفعاؿ ،الذم يساعد على إثارة اىتماـ الطبلب ،كربفيزىم ،كمواجهة ما
بينهم من فركؽ فردية ،بأسلوب فعاؿ ،كاليت سبثل نقلة نوعية يف ؾباؿ تدريس القرآف الكرمي.
كبعد العرض السابق لتصنيف تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف الكرمي ،سيعرض
الباحث ىنا بشيء من التفصيل أىم تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف الكرمي من
كجهة نظر الباحث:
 الحاسب اآللي:يعد اغباسب اآليل من أىم منتجات التقنية اؼبعاصرة ،كأسرعها مبوان كتطوران ،كتغلغل يف كافة
ؾباالت حياة الناس الفردية كاؼبؤسسية ،كاجملاؿ التعليمي ىو أحد اجملاالت اليت تؤثر كتتأثر بتطور
التقنية ،كمن ىنا كاف اغباسب اآليل كالزاؿ تقنية تعليمية ؽبا الدكر الكبَت كالفاعل يف اجملاؿ
التعليمي كالًتبوم.
كمن أىم ما يبيز اغباسب اآليل عن غَته من التقنيات التعليمية ،خاصية اغبوار كالتفاعل مع
اؼبتعلم ،كىبضع اؼبتعلم لعمليات التقومي ،كيعزز االستجابة الصحيحة لدل الطالب كيصحح
اػباطئة منها (اؼبغَتة1418 ،ق).
كقد عرفو (اؼبوسى2005 ،ـ ،ص  )16بأنو "آلة الكًتكنية يبكن برؾبتها لكي تقوـ دبعاعبة
البيانات كبرؾبتها كزبزينها كاسًتجاعها كإجراء العمليات اغبسابية كاؼبنطقية عليها".
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كذكر (الفار2002 ،ـ) لو عدة مزايا يف العلمية التعليمية من أنبها :أنو يعترب أفضل كسيلة
ؼبواجهة ثورة اؼبعلومات ،كوبقق مستول عايل من التفاعل اإلهبايب ،كأضاؼ (سبلمة كأبو ريا،
2002ـ) تزكيده للمتعلم بتغذية راجعة كزيادة التشويق كالدافعية إىل التعلم إىل غَت ذلك من
اؼبزايا الكثَتة اليت ال يتسع اؼبقاـ ىنا لتعدادىا كسردىا.
كيبكن ربط اغباسب اآليل الواحد بعدة تقنيات يبكن استخدامها كاالستفادة منها يف
عملية التدريس كمن ذلك جهاز العرض البيانات الرقمي ،كاؼباسح الضوئي ،كالطابعة ،كاجملهر
االلكًتكين ،كالسبورة التفاعلية ،كغَت ذلك من التقنيات (فوده1429،ق).
كللحاسب اآليل كتقنية تعليمية ؾباالت كثَتة يبكن أف يستخدمها اؼبعلم يف تدريس القرآف
الكرمي ذكرىا (الدكيش1428 ،ق) كما يلي:
 - 1إعداد العرض اؼبرئي لآليات اؼبتلوة ،أك أحكاـ التجويد ،أك التوجيهات كالفوائد من
اآليات.
 - 2إعداد اؼبواد الصوتية كذبهيزىا كالتحكم دبلفات الصوت كتوزيعها على الدركس.
 - 3حفظ اؼبلفات الصوتية ،كالعركض ،كتبلكات اؼبتعلمُت لئلفادة منها يف تعرؼ تطورىم
كمستواىم.
 - 4عرض النص القرآين  ،كعرض الصور التوضيحية كمخارج اغبركؼ ،أك معاين اآليات
اؼبتلوة.
 - 5توضيح أحكاـ التجويد ،كـبارج اغبركؼ.
إضافة إىل ذلك فهو تقنية يتعلم من خبلؽبا الطالب كيتفاعل معها ،فيمكنو قراءة اآليات،
كاالستماع لتبلكهتا ،كالتعرؼ على تفسَتىا ،كمعانيها ،كسبب نزكؽبا ،كالتدرب على حفظها،
كأحكاـ التجويد ،كـبارج اغبركؼ.
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كفبا ذبدر اإلشارة إليو توافر أجهزة حاسب آيل كفيّة ،صنعت لغرض كاحد كىو تعليم القرآف

الكرمي كربفيظو ،مع إمكانية اختيار اؼبقرئ ،كخاصية التكرار كاإلعادة ،كتسجيل صوت اؼبتعلم،

كمقارنتو بصوت القارئ،كجهاز الوسيلة اإللكًتكين(اؼبلوح1421 ،ق) ،كجهاز مسك ،كجهاز
دار السبلـ ،كجهاز اؼبصحف اإللكًتكين ،كجهاز احملفظ.
البرمجيات الحاسوبية:إف استخداـ الربؾبية اغباسوبية يتميز عن التعليم التقليدم دبيزات عدة ،كونو يتيح للمتعلم
خيارات متعددة أثناء التعلم ،كيعرض احملتول العلمي بشكل جذاب ،هبذب انتباه الطالب،
كوبافظ على تركيزه ،كيزيد الدافعية لديو للتعلم دكف تعب أك ملل ،كىو ما أكصت بو دراسة
(بادغشر1423 ،ق).
كعرفتها (فوده1429،ق ،ص  )300بأهنا "الربامج اؼبصممة للمساعدة يف عملية التعلم".
كيعتمد بناء الربامج التعليمية يف اغباسب اآليل على نظريات علم النفس ،كاليت تفسر كيف
وبدث التعلم ،فانقسمت طريقة العرض كنوع التعلم إىل ثبلثة أقساـ رئيسة ىي :التعلم بالتلقُت
– اإلعادة كالتكرار – كالتعلم عن طريق اللعب ،كالتعلم بأسلوب حل اؼبشكبلت (العتييب،
1423ق).
كالربمجيات اغباسوبية ىي من أكثر اؼبواد التعليمية تعقيدان من ناحية إعدادىا ،كتطويرىا ،كيتم
زبزينها يف أقراص فبغنطة ،أك تثبيتها كدؾبها يف أجهزة اغباسب اآليل ،كىناؾ بر

ؾبيات كثَتة

برؾبت لتقوـ على خدمة تعليم القرآف الكرمي ،كحفظو ،كتعليم أحكاـ التجويد ،كعلم القراءات،
كتفسَت القرآف الكرمي (القديرم1423 ،ق).
كقد قاـ (الشنقيطي1430 ،ق) حبص ور ألكثر الرب ؾبيات اغباسوبية اليت هتتم بتحفيظ القرآف
الكرمي كتبلكتو كاؼبنتشرة يف األسواؽ السعودية كىي  -باختصار شديد من الباحث : -
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 - 1اؼبوسوعة القرآنية الشاملة :بأصوات عدد من اؼبشايخ مع كجود خاصية التكرار.
 - 2موسوعة اؼبصحف اؼبرتل :وبتوم على شاشة لعرض القرآف الكرمي كامبلن بصوت
الشيخ اغبصرم ،مع ظباع كل آية بلوف ـبتلف ،كإمكانية التحفيظ عن طريق
التكرار.
 - 3اؼبصحف اؼبعلم لؤلطفاؿ جزء عم :بصوت الشيخ عناين سند مع ترديد األطفاؿ.
 - 4ربفيظ القرآف الكرمي من إصدار شركة حرؼ :يقدـ ؿبتول للتحفيظ القرآف الكرمي
كامبلن كبأكثر من طريقة دبساعدة اؼبعلم الشيخ اغبصرم ،كىو برنامج لذكم
اؼبستويات العالية.
 - 5اؼبوسوعة الذىبية :كفيها أسلوب مبتكر لتحفيظ القرآف الكرمي للصغار كالكبار
للناطقُت باللغة العربية ،أك غَت الناطقُت هبا ،بصوت الشيخ على اغبذيفي.
 - 6اؼبصحف اؼبعلم كاحملفظ :يقدـ ؿبتول ربفيظي لعشرة أجزاء من أكؿ سورة العنكبوت
إىل آخر سورة الناس ،كىو برنامج لذكم اؼبستويات اؼبتوسطة.
 - 7موسوعة النببلء القرآنية :كوبتوم على برنامج لذكم اؼبستويات العالية ،بصوت
الشيخُت ؿبمد صديق اؼبنشاكم كعبد الباسط عبد الصمد.
 - 8اؼبصحف اؼبعلم للصغار :كوبتوم على برنامج للمبتدئُت كطبلب اؼبرحلة االبتدائية.
كيشَت الباحث ىنا كمن خبلؿ تعاملو مع برمج يات كثَتة يف ؾباؿ تدريسو ؼبقرر القرآف
الكرمي ،بأف من أفضل الرب ؾبيات كأعظمها فائدة – حسب علمو كذبربتو  -برنامج حفص
اإللكًتكين الحتوائو على تقنية متقدمة يف تعليم القرآف الكرمي كحفظو ،كقد بذلت جهود جبارة
يف سبيل إخراجو بصورتو اغبالية ،يلحظها كيلمسها اؼبتعلم كاؼبعلم ،يف ؾباؿ تقنية معاعبة
النصوص القرآنية ،كبرؾبة النصوص ،بطريقة تساعد على التعلم كاغبفظ ،كقد حصل الربنامج
على اؼبركز األكؿ يف مسابقة قمة العامل يف مسار أفضل ؿبتول إلكًتكين كتعليم إلكًتكين شارؾ
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يقوؿ عنو (فبلتو1430 ،ق) مت تسجيل أكثر من ست رسائل ماجستَت كدكتوراه للحديث
عنو ،كقضى ما يقارب شباين سنوات عمل عرب عباف كثَتة من متخصصُت يف جوانب عدة حىت
ىبرج ىذا العمل إىل النور كالزاؿ العمل قائم على تطويره.
كىناؾ الكثَت كالكثَت من الربمج يات اليت هتتم بتعليم تبلكة القرآف الكرمي كحفظو كذبويده
كتفسَته ،كاليت ال يبكن حصرىا كملُّ شتاهتا؛ فعامل التقنية عامل متجدد كمتطور يطالعنا كل يوـ
باعبديد كاؼبفيد ،كمع ذلك كلو فهي ربتاج إىل مزيد من التصنيف كالتقومي كالتطوير كالدعم.
معمل القرآن الكريم:عرفو (السبيعي1429 ،ق ،ص )7بأنو " :قاعة دراسية ربتوم على مقصورات مفصولة ،ؾبهزة
حباسبات آلية ترتبط فيما بينها بشبكة داخلية ،تستخدـ للتعليم كالتدريب ،كتستخدـ فيو
أحدث التقنيات يف ىذا اجملاؿ ،مثل :الليزر الصويت كاؼبرئي باإلضافة إىل جهاز (  )DBCاػباص
بالتحكم كاختيار كمراقبة أجهزة الطبلب".
كمعمل القرآف الكرمي ال ىبتلف كثَتان عن معمل اللغة بل يعد تطويران كامتدادان لو ،كقد عرفو كل
من (العريب كالعقيلي1986 ،ـ ،ص )39بأنو " :غرؼ ربتوم على مقاعد مفصولة بعضها عن
بعض ،كربتوم ىذه اؼبقاعد على معدات إلكًتكنية يستطيع من خبلؽبا التبلميذ االستماع كترديد
اؼبفردات اللغوية كتسجيل أدائهم أحيانان".
فيتضح من خبلؿ التعريفُت :أف معمل اللغة ـبصص لتعليم اللغة أيان كانت كمن ضمنها
القرآف الكرمي ،كيستخدـ يف مدارس اؼبملكة العربية السعودية يف الغالب لتعليم اللغة االقبليزية،
أما معمل القرآف الكرمي فيتميز باختصاصو بتعليم القرآف الكرمي ،كيتميز كذلك عن معمل اللغة
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باحتوائو على أجهزة أكثر تطوران كاغباسب اآليل كاألقراص اؼبمغنطة كالليزر الصويت كاؼبرئي،
كجهاز ) (DBCاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب ،كاالستماع لكل طالب على حده،
فبا يزيد من التشويق لعملية التعليم كالتعلم ،حيث تضاؼ حاسة النظر إىل حاسة السمع.
كبذلك تضفي ىذه التقنية جوان من الركحانية أثناء التعلم كتنقل الطالب من اعبو الرتيب داخل
الصف إىل معمل القرآف الكرمي ذك التقنيات التعليمية اؼبتطورة (قسم العلوـ الشرعية،
1426ق).
كقد أكصت دراسة كل من (اليوسف،

1421ق) ك (سعيد2003 ،ـ) ك (الشمرم،

1427ق) على ضركرة تزكيد اؼبدارس دبعامل لتدريس القرآف الكرمي ،كوهنا من التقنيات اغبديثة
اليت ؽبا الدكر البارز كاألثر الواضح يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة ،كإسهامو بشكل ملموس يف
إكساب الطبلب مهارات التبلكة كاغبفظ كالتجويد.
كال يتأتى ذلك إال جبهود حثيثة من كزارة الًتبية كالتعليم ،بتزكيد اؼبدارس بتلك اؼبعامل،
كتطوير كصيانة القائم منها ،كتدريب اؼبعلمُت على ىذه التقنية ،كربفيزىم على تفعيلها ،حىت
تصل شبرة كنتاج ذلك كلو إىل أىم عنصر يف العملية التعليمية أال كىو الطالب.
السبورة التفاعلية:كانت السبورة بشكلها العادم كالبسيط ،سواءن السبورات الطباشَتية أك السبورات البيضاء

مركران بالسبورة الضوئية (جهاز العرض العلوم) من أىم التقنيات اؼبستخدمة يف التعليم الصفي،
يعتمد عليها اؼبعلم أيان كاف زبصصو يف العلوـ الشرعية أك اللغة العربية أك غَت ذلك من
التخصصات النظرية كالعلمية .كمع التطور التقٍت بدأ االعتماد يقل على استخداـ السبورات
التقليدية ،كيتجو كبو استخداـ السبورة التفاعلية اؼبتصلة جبهاز اغباسوب الشخصي أك احملموؿ.
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كقد عرفها (فتح اهلل2007 ،ـ ،ص )116بأهنا " شاشة عرض (لوحة) إلكًتكنية حساسة
بيضاء يتم التعامل معها باستخداـ حاسة اللمس (بفصبع اليد أك أقبلـ اغبرب الرقمي أك أم أداة
تأشَت) كيتم توصيلها باغباسب اآليل كجهاز عارض البيانات ) (data showحيث تعرض ك
تتفاعل مع تطبيقات اغباسب اؼبختلفة اؼبخزنة على اغباسب أك اؼبوجودة على االنًتنت سواء
بشكل مباشر أك من بُعد".
كللسبورة التفاعلية ميزات كثَتة يبكن اإلفادة منها ذكرىا (احمليسن،

2005ـ) ك (قنديل،

2006ـ) ك(الصباغ2010 ،ـ) يشَت الباحث ىنا إىل أنبها:
 - 1توفر الوقت كتزيد من كفاءة العرض كذبعلو عمليان كسهبلن.
 - 2يبكن الكتابة على السبورة بالقلم االلكًتكين كربويلو إىل نص كمن مث طباعتو.
 - 3احتوائها على خاصية التسجيل اؼبرئي :إذا يبكن للمعلم تسجيل درسو كمن مث عرضو
مرة أخرل.
 - 4مساحة عرض كبَتة تصل ( )2.16مًت كارتفاع يصل إىل ( )1.27مًت.
 - 5إمكانية عرض كل ما ىو موجود على جهاز اغباسب اآليل من صور كملفات صور
كفيديو إىل غَت ذلك من التطبيقات.
كهبذا يتضح مدل الفرؽ الكبَت كالدكر الفعاؿ الذم ستقدمو ىذه التقنية يف تدريس القرآف
الكرمي ،فمن خبلؽبا يتم عرض اآليات على الطبلب مع تفسَتىا ،كشرح أحكاـ التجويد،
كعرض كل ما يتعلق باؼبقرر ،من متطلبات كبرامج كتطبيقات ،تسهم يف زيادة التحصيل لدل
الطبلب ،كإتقاهنم للمهارات اؼبطلوبة.
لذلك ففنو من الضركرم على كل معلم أف يكوف ملمان باستخداـ السبورة الذكية؛ ؼبا ؽبا من
مزايا تعليمية تقدـ اؼبعلومة من خبلؽبا للطالب بشكل أكثر جاذبية .كما بات من اؼبلح على
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كزارة الًتبية كالتعليم تزكيد اؼبدارس هبذه التقنية ،كتدريب اؼبعلمُت على استخدامها ،كربفيزىم
كل يف ؾباؿ زبصصو.
كتشجيعهم على اإلفادة منها ه
مواقع القرآن الكريم على الشبكة العنكبوتية العالمية (االنترنت):كيقصد هبا تلك اؼبواقع اؼبنتشرة على الشبكة العنكبوتية العاؼبية (االنًتنت) كاليت هتتم بتعلم
القرآف الكرمي كتعليمو ،كتلك اؼبواقع كثَتة جدان ،كمتناثرة ىنا كىناؾ ،كتتنوع تلك اؼبواقع بُت
مواقع متخصصة ،أك ضمن مواقع عامة عبمعيات أك مؤسسات أك جامعات أك إذاعات أك
كزارات ،كموقع ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف ،كاعبمعية العلمية السعودية للقرآف
كعلومو ،كغَتىا من اؼبواقع.
كقد قسم (فبلتو1431 ،ق) تلك اؼبواقع إىل (  )14قسمان ،فذكر منها مواقع هتتم بالنص
كأخرل بتفسَت القرآف الكرمي ،كبعلوـ القرآف الكرمي ،كمواقع هتتم بتسجيبلت القرآف الكرمي كمواقع
هتتم بفعجاز القرآف الكرمي ،كمواقع متخصصة يف تعليم القرآف الكرمي.
كفبا أكدت عليو دراسة (العتييب1432،ق) ضركرة قياـ كزارة الًتبية كالتعليم بنشر الوعي بأنبية
استخداـ االنًتنت ،كاغباجة اؼبلحة لبلستفادة من شبكة االنًتنت يف العملية التعليمة.
كلكن فبا يعاب على تلك اؼبواقع اػباصة بتعليم القرآف الكرمي ،تشتتها كعدـ مشوليتها ،كما
يفتقر كثَت منها إىل استخداـ الوسائل االحًتافية يف عرض احملتول كسهولة كسرعة التعامل معو،
بل كالطرائؽ اؼبنهجية الواجب إتباعها يف تصميم كبرؾبة ىكذا مواقع (الشريف2006 ،ـ).
كمن تلك اؼبواقع اليت تُعٌت بتعليم القرآف الكرمي كتعلمو بشكل خاص كىي على سبيل التمثيل
ال اغبصر:
 - 1موقع نوف للقرآف كعلومو (:)http://www.nquran.com/Quran-flex/index.php
كقد ناؿ اؼبوقع جائزة اؽبيئة العاؼبية لتحفيظ القرآف الكرمي كأفضل موقع إلكًتكين قرآين
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لعاـ (1432ق)  ،كيعترب أكرب مرجع إلكًتكينّ يف فضاء االنًتنت يشمل كل ما يتعلّق
بقراءات القرآف الكرمي يف العامل ،عبلكةن على احتوائو على قسم لتحفيظ القرآف الكرمي

لعدد كبَت من القراء ،ككذلك وبتوم على فتاكل متعلّقة بالقرآف الكرمي.
 - 2أكاديبية تاج لتعليم القرآف الكرمي ( :) http://www.tajac.orgكيشرؼ عليو لببة من
العلماء كالتقنيُت كالًتبويُت ،كيهدؼ إىل تعليم القرآف الكرمي عن طريق االنًتنت عرب
فصوؿ افًتاضية ،يشرؼ عليها معلمُت كمعلمات وبملوف إجازات شرعية يف ىذا اجملاؿ،
يعمل بنظاـ دراسي ؿبدد كبذلك يتميز اؼبوقع بكونو تفاعلي بُت اؼبعلم كاؼبتعلم فبا يتيح
االستفادة من ىذه التقنية بشكل أكرب كأفضل.
 - 3موقع القرآف الكرمي من شبكة اؼبسلم (  :)http://quran.muslim-web.comكوبتوم
على صفحات لعرض سور كصفحات القرآف الكرمي ،كربطها بالتفسَت كالًتاجم لعدة لغات،
كوبتوم كذلك على تبلك و
ات للعديد من مشاىَت القراء .باإلضافة إىل خدمات البحث كالتدريب
على حفظ القرآف الكرمي كتسجيل ما مت حفظو؛ لسرعة اؼبتابعة كاؼبراجعة ،كيتميز اؼبوقع خباصية
كتابة اآليات كتصحيح األخطاء كىو

من الطرائؽ اؼبعركفة لتثبيت اغبفظ ،ككذلك وبتوم

على إرشادات لطريقة استخداـ اؼبوقع ،كيتوفر فيو خاصية الدعم الفٍت للتواصل مع القائمُت
عليو.
كالشك أف اإلفادة من ىذه اؼبواقع كتطويع اإلمكانيات التكنولوجية على شبكة اؼبعلومات
العاؼبية ىبدـ العملية التعليمية ،كيساىم بفاعلية يف توسيع دائرة تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف
تدريس القرآف الكرمي ،كال ىبفى على أحد اإلقباؿ اؼبطرد للنشء على (االنًتنت) مع توافر كسائل
االتصاؿ اغبديث ،كانتشار تطبيقاتو كسهولة الوصوؿ إليو ،فحرم دبعلم القرآف الكرمي توجيو
التبلميذ إىل تلك اؼبواقع ،كخصوصان تلك اليت تتبع عبهات موثوقة كمؤسسية معركفة ،كتشرؼ
عليها جهات علمية معتمدة ،كذلك بعرض الدركس من خبلؽبا ،كشرح طريقة التعامل معها
كاالستفادة من ؿبتواىا.
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الثاً :الدراسات السابقة
تمهيد:يتناكؿ الباحث يف ىذا احملور الدراسات السابقة ذات الصلة كالعبلقة دبوضوع دراستو ،لئلفادة
فبا توصل إليو الباحثوف من نتائج ،كبغية االسًتشاد هبا يف دراستو اغبالية ،كليبدأ من حيث انتهى
اآلخركف.
كما يهدؼ الباحث من عرض ىذه الدراسات االستفادة منها يف صياغة مشكلة الدراسة
اغبالية ،ككيفية إعداد أدايت الدراسة كإجراءاهتا ،كما استفاد الباحث من النتائج اليت توصلت
إليها تلك الدراسات ،كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينها كبُت الدراسة اغبالية.كحرص
الباحث  -يف الغالب  -على الًتكيز على الدراسات اليت أجريت يف السنوات القريبة؛ كذلك
غبداثتها كسبيزىا باالىتماـ بتقنيات التعليم.
كيتم عرض الدراسات السابقة مرتبة ترتيبان تارىبيان ،من القدمي إىل اغبديث لكل قسم على
حدة كما سيتضح الحقان ،كما يتناكؿ عرض كل دراسة :عنواهنا ،كتارىبها ،كاؽبدؼ منها،
كعينتها ،كمنهجها ،كنتائجها ،كتوصياهتا .كيف هناية كل قسم قاـ الباحث بالتعليق على تلك
الدراسات ،كبياف العبلقة بُت الدراسة اغبالية كتلك الدراسات كمدل االستفادة منها.
كيف ختاـ ىذا احملور قاـ الباحث بتعقيب كتعليق عاـ كمشل عبميع الدراسات يف القسمُت،
مبينان العبلقة بينها كبُت الدراسة اغبالية كمدل اإلفادة منها.
كقد قسم الباحث الدراسات السابقة إىل قسمُت رئيسُت:
أكالن :دراسات متعلقة بتدريس القرآف الكرمي.
ثانيان :دراسات متعلقة باستخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
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أوالً :دراسات متعلقة بتدريس القرآن الكريم:
- 1دراسة( :العقيدي1423 ،ىـ).
ككانت بعنواف "كاقع حفظ القرآف الكرمي لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية دبدارس ربفيظ القرآف
الكرمي".
ككاف من أىم أىداؼ الدراسة ما يلي :التعرؼ إىل كاقع حفظ القرآف الكرمي لدل طبلب
اؼبرحلة الثانوية دبدارس ربفيظ القرآف ،التعرؼ على طبيعة اآليات القرآنية اليت وبتفظ هبا أك
ينساىا طبلب اؼبرحلة الثانوية دبدارس ربفيظ القرآف ،التعرؼ على أسباب بقاء أك عدـ بقاء
حفظ القرآف الكرمي لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية دبدارس ربفيظ القرآف.
كتكونت عينة البحث من صبيع معلمي القرآف الكرمي كالعلوـ الشرعية يف اؼبرحلة الثانوية للبنُت
دبدارس ربفيظ القرآف الكرمي دبدينة الرياض كعددىم (

 )22معلمان .ككذلك طبلب الصف

الثالث الثانوم من مدراس ربفيظ القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية دبدينة الرياض كعددىم ( )85
طالبان .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي يف دراستو.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :تدين مستول اغبفظ لدل طبلب الثالث الثانوم دبدارس
ربفيظ القرآف الكرمي دبنطقة الرياض التعليمية ،حيث حصل على مستول

 %90فأكثر من

الطبلب يف االختبار الشفوم ؼبقرر القرآف الكرمي أربعة طبلب فقط ،أم ما يعادؿ  %4,7من
ؾبموع أفراد العينة .عدـ توفَت أجهزة ظبعية كبصرية باؼبدرسة تعُت على اغبفظ .طوؿ السور
اؼبقررة للحفظ .عدـ استخداـ كسائل تعليمية معينة للحفظ.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :أف يراعي معلمو القرآف الكرمي ضبط الطبلب
لآليات اؼبقررة للحفظ ،كعدـ ؾباكزة اؼبقرر اليومي من اغبفظ قبل ضبط ما سبق .االىتماـ
بالوسائل التعليمية اغبديثة يف تدريس القرآف الكرمي ،ضركرة كجود (مقرأة) لتدريس القرآف الكرمي،
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ؾبهزان باألدكات كاألجهزة كاألشرطة اؼبسموعة كاؼبرئية كاليت وبتاجها اؼبعلم أثناء تدريسو للقرآف
الكرمي .إعداد اؼبعلم الكفء الذم يستطيع أف يقرأ ؽبم القرآف الكرمي بطريقة ؾبودة كسليمة خالية
من اللحن اػبفي كاعبلي.

 -2دراسة( :الشباطات2004 ،م).
ككانت بعنواف "مبادئ تدريس القرآف الكرمي يف مرحليت التعليم األساسي كالثانوم".
كىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مبادئ تدريس القرآف الكرمي :تبلكة كتفسَتان كحفظان من
كاقع آيات القرآف الكرمي ،يف مرحليت التعليم األساسي كالثانوم بسلطنة عماف.
كسبثلت عينة الدراسة يف صبيع سور القرآف الكرمي .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي كأسلوب
ربليل احملتول؛ لتحقيق أىداؼ الدراسة.
ككانت أىم نتائج الدراسة ما يلي :التنويع يف أساليب التدريس كإجراءاتو .توظيف القصة
القرآنية يف التدريس .مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطلبة .أف يكوف اؼبعلم قدكة حسنة لطبلبو يف
مهارة التبلكة .استخداـ الوسائل التعليمية كالتقنيات الًتبوية.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :توظيف اؼببادئ اليت مت التوصل إليها يف تدريس
القرآف الكرمي :تبلكةن كتفسَتان كحفظان .تطوير طرؽ تدريس القرآف الكرمي :تبلكةن كتفسَتان كحفظان
يف ضوء اؼببادئ اليت توصلت إليها الدراسة.

-3دراسة( :البحيري1425 ،ه).
ككانت بعنواف "مشكبلت تطبيق التقومي اؼبستمر يف تدريس مقرر القرآف الكرمي باؼبرحلة
الثانوية".
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كىدفت الدراسة إىل ما يلي :تعرؼ مشكبلت التقومي اؼبستمر يف مقرر القرآف الكرمي باؼبرحلة
الثانوية ،كما يراىا معلمو كمشرفو العلوـ الشرعية.
كتكونت عينة الدراسة من صبيع مشريف العلوـ الشرعية باإلدارة العامة للًتبية كالتعليم دبنطقة
عسَت كعددىم (  )20مشرفان ،كصبيع معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية اغبكومية بنفس
اإلدارة كعددىم ( )184معلمان .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :قلة اغبصص اؼبخصصة ؽبذا اؼبقرر .تركيز معلمي القرآف
الكرمي على تنمية مهاريت اغبفظ كاالستظهار فقط .ضعف اىتماـ معلمي القرآف باختيار طرائق
التدريس اؼبناسبة للمقرر.
كمن أىم توصيات الدراسة ما يلي :إعادة النظر يف أعداد الطبلب داخل الفصل الواحد
حبيث وبدد حبد أعلى ال يتجاكز ،كيبكن أف يكوف (  )20طالبان .أف ينحصر تدريس ىذا اؼبقرر
على معلمي العلوـ الشرعية اؼبتمكنُت يف تبلكاهتم ،كيف مهارات تدريس ىذا اؼبقرر.

 -4دراسة( :السدحان1426 ،ىـ).
ككانت بعنواف " أىم الصعوبات اليت تواجو تدريس القرآف الكرمي يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدارس

ربفيظ القرآف الكرمي دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت كاؼبشرفُت الًتبويُت".
كربددت أىداؼ الدراسة يف ما يلي:

الكشف عن الصعوبات اليت تواجو تدريس القرآف

الكرمي يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدارس ربفيظ القرآف الكرمي.
تكونت عينة الدراسة من ؾبموعتُت نبا :صبيع معلمي القرآف الكرمي يف مدارس ربفيظ القرآف
معلما ،كصبيع اؼبشرفُت الًتبويُت دبدينة الرياض،
الكرمي اؼبتوسطة دبدينة الرياض ،كعددىم (  )72ن
فبن يتوىل اإلشراؼ على معلمي القرآف الكرمي دبدارس ربفيظ القرآف الكرمي دبدينة الرياض،

كعددىم ( )13مشرفنا تربوينا .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي لتطبيق دراستو.
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ككانت أىم نتائج الدارسة ما يلي :قلة فرص التبلكة للطالب كذلك لكثرة عدد الطبلب يف
الفصل .كثرة األعباء اؼبلقاة على عاتق اؼبعلم .ضعف إتقاف اؼبعلم ؼبهارات تدريس القرآف الكرمي.
عدد اغبصص األسبوعية غَت كافية حملتول اؼبقرر .عدـ توفر كسائل تعليمية خاصة يف ؾباؿ
تدريس القرآف الكرمي .عدـ كجود غرؼ خاصة كمهيأة لتدريس القرآف الكرمي.
كيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة فقد كانت أىم التوصيات كما يلي:
االىتماـ بتقوية اذباىات الطبلب كبو حفظ القرآف الكرمي ،كربطهم بو ،كغرس ؿببتو لديهم .إلزاـ
اؼبعلم الذم يبدك فيو ضعف يف تدريسو بااللتحاؽ بربامج كدكرات تدريبية؛ من أجل رفع كفايتو
يف مهارات تدريس القرآف الكرمي .اغبرص على توفَت الوسائل التعليمية اؼبعينة على تيسَت تعليم
القرآف الكرمي ،كخباصة مستحدثات تقنيات التعليم .االىتماـ بفعداد غرؼ خاصة لتدريس
القرآف الكرمي ،كمعامل صوتية يف مدارس ربفيظ القرآف الكرمي ،ؼبا يف كجودىا من تسهيل عملية
تلقُت ،كربفيظ الطبلب كتاب اهلل.
 -5دراسة( :الشمري1427 ،ىـ ).

ككانت بعنواف "مشكبلت تدريس القرآف الكرمي يف الصفوؼ األكلية".
كىدفت الدراسة إىل ما يلي :يهدؼ البحث إىل تعرؼ مشكبلت تدريس القرآف الكرمي يف

الصفوؼ األكلية من اؼبرحلة االبتدائية يف اؼبدارس اغبكومية يف مدينة الرياض
كتكونت عينة الدراسة من صبيع مشريف القرآف الكرمي يف الصفوؼ األكلية من اؼبرحلة االبتدائية
دبدينة الرياض كعددىم (  )34مشرفان ،ك (  )213معلمان من معلمي القرآف الكرمي بالصفوؼ
األكلية باؼبرحلة االبتدائية .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي لتطبيق دراستو.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :صبود بعض معلمي القرآف الكرمي كعدـ تطوير أنفسهم،
أم عدـ االىتماـ بااللتحاؽ بالدكرات التدريبية اػباصة بتدريس القرآف الكرمي .كثرة عدد
الطبلب بالفصل تقلل الدقة يف عملية التقومي .عدـ توفر كسائل تعليمية خاصة بتدريس القرآف
الكرمي.
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ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :إعطاء معلمي القرآف الكرمي الدكرات التدريبية،
كذلك لتطوير أنفسهم كاطبلعهم على ما يستجد من طرائق التدريس ،كاكتساب كتبادؿ
اػبربات .توفَت كسائل تعليمية خاصة بتدريس القرآف الكرمي ،مثل لوحات مكتوب عليها السور
كجهاز حاسب آيل.

 -6دراسة( :الليلي والمنصوري2009 ،م).
ككانت بعنواف "مدل فبارسة معلم القرآف الكرمي لؤلنشطة التدريسية البلزمة لتحقيق التدبر".
كىدفت الدراسة إىل التعرؼ إىل مدل فبارسة معلم القرآف الكرمي لؤلنشطة التدريسية البلزمة
لتحقيق التدبر يف الكلية العليا للقرآف الكرمي بصنعاء ،كمركز الشاطيب ،كمركز اإلقراء كاإلجازة
بالسند ،كقسم القرآف كعلومو بكلية الًتبية جامعة صنعاء ،من كجهة نظر اؼبعلمُت كالطلبة.
كتكونت عينة الدراسة من ( )244معلمان كمعلمة كطالبان كطالبة يف اؼبستويات األخَتة من كل
مركز .كاستخداـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :أف درجة فبارسة معلم القرآف الكرمي لؤلنشطة التدريسية
البلزمة لتحقيق تدبر القرآف الكرمي كاف نادران ،حيث بلغ متوسط استجابات اؼبعلمُت كالطلبة
بشكل عاـ ( .)2.55كجود فركؽ ذات دالؿ إحصائية عند اؼبستول (  )0.05يف فبارسة معلم
القرآف الكرمي لؤلنشطة التدريسية البلزمة لتحقيق التدبر زبتلف باختبلؼ كجهيت نظر اؼبعلمُت
كالطلبة عند يف ؿبورم التهيئة للجلسة كختاـ اعبلسة.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :ضركرة أف تدخل اؼبؤسسات القرآنية مقرران لتدبر
القرآف الكرمي يف براؾبها كأنشطتها .عقد دكرات مكثفة ؼبعلمي القرآف الكرمي كتدريبهم على
فبارسة األنشطة التدريسية لكيفية تدبر القرآف الكرمي يف دركسهم اؼبسجدية كاؼبدرسية كاعبامعية.
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-7دراسة( :أبو حثره1431 ،ه).
ككانت بعنواف "كاقع التقومي اؼبستمر لتبلكة القرآف الكرمي يف الصفوؼ العليا من اؼبرحلة
االبتدائية من كجهة نظر مشريف العلوـ الشرعية دبحافظة جدة".
ككاف من أىم أىداؼ الدراسة ما يلي :التعرؼ على األساليب اليت يستخدمها معلمو العلوـ
الشرعية عند تطبيق التقومي اؼبستمر لتبلكة القرآف الكرمي يف الصفوؼ العليا من اؼبرحلة االبتدائية.
كتكوف عينة الدراسة من صبيع مشريف العلوـ الشرعية دبحافظة جدة كعددىم (  )40مشرفان.
كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي لتطبيق دراستو.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :أف أبرز األساليب اؼبستخدمة عند تطبيق التقومي اؼبستمر
كاف (االختبارات الشفوية ،اؼببلحظة ،اؼبناقشات الصفية ،الواجبات اؼبنزلية) .أبرز معوقات
تطبيق التقومي اؼبستمر لدل الصفوؼ العليا باؼبرحلة االبتدائية كاف( :زيادة عدد التبلميذ يف
الفصل الواحد ،عدـ فهم أكلياء األمور بآلية التقومي اؼبستمر ،زيادة نصاب اؼبعلم ،عدـ قناعة
بعض اؼبعلمُت بعملية التقومي اؼبستمر).
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :ضركرة إقامة دكرات تدريبية مكثفة حوؿ أساليب
التقومي اؼبستمر للمعلمُت كتفعيل كل أسلوب بآليات كاضحة كمبلئمة .معاعبة اؼبعوقات اليت
تواجو تطبيق التقومي اؼبستمر يف اجملتمع التعليمي.

 - 8دراسة( :الفوزان1431 ،ىـ).
ككانت بعنواف "الكفايات البلزمة ؼبعلمي القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية من كجهة نظر
اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت دبدينة الرياض".
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كىدفت الدراسة إىل ما يلي :إعداد قائمة مرجعية بأىم الكفايات البلزمة ؼبعلمي القرآف
الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية .التعرؼ إىل الفركؽ بُت آراء اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت حوؿ الكفايات
البلزمة ؼبعلمي القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية.
كتكونت عينة البحث من صبيع مشريف العلوـ الشرعية دبدينة الرياض كعددىم (  )53مشرفان ،
ككذلك من صبيع معلمي العلوـ الشرعية دبدينة الرياض كعددىم (

 )486معلمان .كاستخدـ

الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :توصل البحث إىل إعداد قائمة من الكفايات البلزمة
ؼبعلم القرآف الكرمي ،بلغت (  )98كفاية ،مندرجة ربت شباين ؾباالت رئيسية ،ىي( :ؾباؿ
التخطيط ،كؾباؿ التنفيذ ،كؾباؿ إدارة الصف ،كؾباؿ التقومي ،كؾباؿ تقنيات التعليم ،كؾباؿ
العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية ،كؾباؿ النمو اؼبهٍت ،كؾباؿ القيادة) .توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت آراء فئيت البحث يف متوسط درجة أنبية يف اجملاالت الستة الرئيسة( :التخطيط،
كالتنفيذ ،كإدارة الصف ،كالتقومي ،كتقنيات التعليم ،كالنمو اؼبهٍت) لصاحل اؼبعلمُت ،بينما ال توجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بُت آراء فئيت البحث يف متوسط درجة أنبية اجملالُت الرئيسُت:
(كالعبلقات اإلنسانية ،كاالجتماعية ،كالقيادة) .ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف آراء أفراد
البحث ذباه درجة أنبية الكفايات البلزمة ؼبعمي القرآف.
ككاف من أىم توصيات الدراسة :االىتماـ بالكفايات اؼبرتبطة دبجايل :النمو اؼبهٍت ،كتقنيات
التعليم؛ حيث كاف ترتيبهما يف اؼبركزين األخَتين بُت ؾباالت البحث .توفَت اإلمكانات البلزمة
ؼبعمي القرآف الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية داخل اؼبدارس ،كتزكيدىم باؼبستجدات الًتبوية؛
ؼبساعدهتم على التعلم الذايت.
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 - 9دراسة( :المطرودي1432 ،ىـ).
ككانت بعنواف " االحتياجات التدريبية يف اعبانب التدريسي ؼبعلم القرآف الكرمي يف اؼبرحلة
الثانوية دبدينة الرياض ".
ككاف اؽبدؼ الرئيسي للدراسة معرفة االحتياجات التدريبية يف اعبانب التدريسي ؼبعلم القرآف
الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية يف اعبوانب التالية( :التخطيط ،التنفيذ ،تقنيات التعليم ،إدارة الصف،
التقومي).
تكونت عينة الدراسة من (  )60مديران من مدراء اؼبدارس الثانوية دبدينة الرياض ،ك ( )110
معلمان من معلمي القرآف الكرمي باؼبدارس الثانوية دبدارس الرياض .كاستخدـ الباحث اؼبنهج
الوصفي التحليلي لتطبيق دراستو.
كجاءت أىم نتائج الدراسة كما يلي :جاء يف اؼبرتبة األكىل من االحتياجات التدريبية ؼبعلمي
القرآف الكرمي كاؼبرتبطة جبانب التدريب اغباجة إىل اختيار الطريقة التدريس اؼبناسبة.كما جاء يف
اؼبرتبة الثانية اغباجة إىل التحضَت الذىٍت للدرس .كجاء يف اؼبرتبة الثالثة اغباجة إىل آلية كضع
اػبطة الفصلية للمقرر .جاء يف اؼبرتبة األكىل من االحتياجات التدريبية ؼبعلم القرآف الكرمي
كاؼبرتبطة جبانب تقنيات التعليم اغباجة إىل تصميم الوسائل التعليمية اؼببلئمة لتدريس القرآف
الكرمي .كما جاء يف اؼبرتبة الثانية اغباجة إىل توظيف اغباسب اآليل يف تدريس القرآف الكرمي.
كجاء يف اؼبرتبة الثالثة اغباجة إىل كيفية استخداـ معمل تدريس القرآف الكرمي.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :إعداد برامج تدريبية ؼبعلمي القرآف الكرمي يف اؼبرحلة
الثانوية بناء على االحتياجات اليت أكدت عليها الدراسة .تدريب اؼبعلمُت على االحتياجات
اؼبرتبطة جبانب تقنيات التعليم كيبدأ بأكثرىا أكلوية كىي :تدريب اؼبعلمُت على تصميم الوسائل
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التعليمية اؼببلئمة لتدريس القرآف الكرمي .كتوظيف اغباسب اآليل يف تدريس القرآف الكرمي .ككيفية
استخداـ معمل تدريس القرآف الكرمي.

 التعليق على دراسات القسم األول:من خبلؿ استعراض دراسات القسم األكؿ تبُت للباحث ما يلي:
 - 1صبيع الدارسات السابقة كانت ؿبلية أم أجريت يف اؼبملكة العربية السعودية ،إال
دراستُت( :الشباطات2004 ،ـ) أجريت يف سلطنة عماف ،كدراسة( :الغيلي
كاؼبنصورم2009 ،ـ) أجريت يف اليمن.
 - 2تنوعت عينة الدراسة للدراسات السابقة بُت مشرفُت كمعلمُت كطبلب ،كمنها ما
صبع صنفُت ـبتلفُت كمشرفُت كمعلمُت أك معلمُت كطبلب ،إال دراسة كاحدة كىي
دراسة( :الشباطات2004 ،ـ)كانت عينة الدراسة صبيع سور القرآف الكرمي.
 - 3مشلت الدارسات السابقة صبيع اؼبراحل الدراسية الثبلث ،االبتدائي كاؼبتوسط
كالثانوم ،ككانت اؼبرحلة الثانوية ىي أغلب اؼبراحل اليت أجريت عليها الدراسات،
كفيما انفردت دراسة( :الغيلي كاؼبنصورم2009 ،ـ) بكوهنا أجريت على اؼبرحلة
اعبامعية كمراكز تعليم خاصة.
 - 4اتبعت صبيع الدراسات اؼبنهج الوصفي اؼبسحي ،إال دراسة( :الشباطات2004 ،ـ)
فقد استخدـ اؼبنهجي الوصفي اؼبسحي كاؼبنهجي الوصفي التحليلي ،ككذلك
دراستا( :الغيلي كاؼبنصورم2009 ،ـ) ك (اؼبطركدم1432 ،ق) فقد استخدمتا
اؼبنهج الوصفي التحليلي.
 - 5اتفقت أغلب الدراسات على طوؿ منهج القرآف الكرمي مقارنة باغبصص اؼبخصصة
لو.
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 - 6اتفقت أغلب الدراسات على عزك ضعف الطبلب يف مهاريت التبلكة كاغبفظ إىل
عدـ استخداـ تقنيات تعليم خاصة دبقرر القرآف الكرمي ،كتفعيلها أثناء تدريس
اؼبادة.
 - 7زبتلف ىذه الدراسات عن الدراسة اغبالية أهنا يف اعبملة هتتم بتدريس القرآف الكرمي
من ناحية مشكبلتو كالكفايات البلزمة لتدريسو كما إىل ذلك .فيما تركز ىذه
الدراسة على كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
 - 8أكصت أكثر الدراسات بضركرة التحاؽ اؼبعلمُت بالدكرات التدريبية اػباصة بتدريس
القرآف الكرمي كتقنياتو كتطوير أدائهم كمبوىم اؼبعريف.
 - 9أكصت غالبية الدراسات بتوفَت تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف
اؼبدارس.
 - 10حثت بعض الدراسات على االىتماـ دبعاعبة اؼبعوقات اليت تواجو تطبيق التقومي
اؼبستمر يف اجملتمع التعليمي من صبيع اعبوانب.
 - 11استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف منهجها ،كإجراءاهتا ،كما استفاد من نتائجها
كتوصياهتا.
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انياً :دراسات متعلقة باستخدام تقنيات التعليم في تدريس القرآن الكريم:
أجريت العديد من الدراسات اليت اىتمت بتقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف
الكرمي يف مراحل التعليم العاـ ،سواءن عن فاعليتها كمدل استخدامها أك أثرىا أك اذباىات

اؼبعلمُت كبوىا ،كسيعرض الباحث يف ىذا احملور بعضان من تلك الدراسات:

- 1دراسة( :الزعاقي1415 ،ىـ).
ككانت بعنواف "أثر استخداـ بعض الوسائل التعليمية على حفظ مقرر القرآف الكرمي كتبلكتو لدل
طبلب الصف األكؿ اؼبتوسط بنُت".
كقد ىدفت الدراسة إىل :تبياف مدل فاعلية استخداـ بعض الوسائل التعليمية كالتسجيبلت
الصوتية كأشرطة الفيديو كاألفبلـ اؼبتحركة على حفظ بعض سور القرآف الكرمي كتبلكهتا لدل
طبلب الصف األكؿ اؼبتوسط.
استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ،كقد تكونت عينة الدراسة من ؾبموعتُت إحدانبا ذبريبية
كاألخرل ضابطة من طبلب الصف األكؿ اؼبتوسط بفحدل مدراس مدينة الرياض كعددىم
( )60طالبان.
كأظهرت النتائج أف التحصيل الدراسي للطبلب الذين درسوا مقرر القرآف الكرمي باستخداـ
الوسائل التعليمية ،فاؽ ربصيل الطبلب الذين درسوا ىذه السور بدكف استخداـ تلك الوسائل.
كشفت النتائج أف استخداـ الوسائل التعليمية يف التدريس وبدث رغبة ،كميوؿ عند التبلميذ كبو
الدرس ،فبا يدفعهم إىل اؼبشاركة اإلهبابية أثناء التدريس .بينت النتائج أنو من اؼبمكن استنباط
كعمل كسائل تعليمية مناسبة تستخدـ يف تدريس القرآف الكرمي دبا ال يتعارض مع الشريعة
اإلسبلمية .كما أظهرت النتائج أف الطريقة اإللقائية اؼبنتشرة يف مدارسنا ،يبكن ربسينها بفدخاؿ
الوسائل التعليمية فتؤدم إىل نتائج أفضل بالنسبة لتحصيل الطبلب.
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ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :أف يطلع مدرسو القرآف الكرمي يف اؼبرحلة اؼبتوسطة
على نتائج ىذه الدراسة حىت يدركوا أنو باإلمكاف عمل كسائل تعليمية مناسبة ؼبادة القرآف
الكرمي ،كأنو يبكنهم استخدامها يف تدريسهم للوصوؿ إىل نتائج أفضل بالنسبة لتحصيل
الطبلب .قياـ اعبهات اؼبعنية بالتعليم بفعداد الوسائل التعليمية اؼبناسبة ،كتزكيد اؼبدارس دبا يتوفر
لديها من كسائل تعليمية ،كعقد دكرات ؼبدرسي كمدرسات العلوـ الشرعية يتدربوف فيها على
كيفية اكتشاؼ الوسائل اؼبناسبة ،كإنتاجها ،كاستخدامها ،كعلى استخداـ اآلالت كالتقنيات
اليت تتطلبها ىذه الوسائل بأنواعها اؼبختلفة.

- 2دراسة( :اليوسف1421 ،ىـ).
ككانت بعنواف "أثر استخداـ اؼبخترب اللغوم يف تعليم أحكاـ تبلكة القرآف الكرمي لطالبات
الصف األكؿ الثانوم دبدينة مكة اؼبكرمة".
كىدفت الدراسة إىل ما يلي :التعرؼ على أثر استخداـ اؼبخترب اللغوم يف تعليم أحكاـ
التجويد كاؼبتمثلة يف أداء ( أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين ،كأحكاـ اؼبيم ،كأحكاـ اؼبيم كالنوف
اؼبشددتُت ،كأحكاـ اؼبد ،كأحكاـ البلـ) .التعرؼ على أثر استخداـ اؼبخترب اللغوم يف تعليم
الطالبات إخراج اغبركؼ من ـبارجها عند تبلكة القرآف الكرمي .التعرؼ على أثر استخداـ اؼبخترب
اللغوم يف ضبط حركات الكلمات عند تبلكة القرآف الكرمي.
تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف األكؿ الثانوم بفحدل الثانويات البنات دبكة
اؼبكرمة ،كؾبموعهن (  )100طالبة مثلت (  )50طالبة منهن اجملموعة التجريبية ،ك(  )50طالبة
اجملموعة الضابطة .كاستخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبنهج التجرييب.
ككاف من أىم نتائج الدراسة ما يلي :كجود فركؽ دالة إحصائيا يف التحصيل البعدم يف تعليم
أحكاـ تبلكة النوف الساكنة كالتنوين ،كذلك بُت أفراد اجملموعة شبو التجريبية كاجملموعة الضابطة،
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بعد ضبط التحصيل القبلي .كجود فركؽ دالة إحصائيا يف التحصيل البعدم يف تعليم أحكاـ
تبلكة القرآف الكرمي ،كذلك بُت أفراد اجملموعة شبو التجريبية كاجملموعة الضابطة ،بعد ضبط
التحصيل القبلي.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :ضركرة استخداـ اؼبختربات اللغوية اؼبتوافرة يف اؼبدارس
الثانوية لتعليم اللغة االقبليزية يف تدريس القرآف الكرمي .تزكيد اؼبدارس يف صبيع اؼبرحل الثبلث –
الثانوية كاؼبتوسطة كاالبتدائية – دبعامل ـبتربات صوتية ذات تقنيات حديثة .االىتماـ من قبل
إدارة التعليم بزيادة عدد حصص القرآف الكرمي ،حىت يتسٌت االستفادة من اؼبختربات اللغوية يف
التدريس؛ كذلك يرجع إىل أنبية مادة القرآف الكرمي كطبيعتو الفريدة.

-3دراسة( :محمود2001 ،م).
كىي بعنواف "مقارنة بُت أسلوبُت يف استخداـ اغباسوب التعليمي على ربصيل طلبة الصف
السابع األساسي يف مادة التبلكة كالتجويد".
كىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على :أثر استخداـ اغباسوب التعليمي على ربصيل طلبة
الصف السابع األساسي يف مادة التبلكة كالتجويد .اؼبقارنة بُت طريقة التدريس اعبمعي
كاجملموعات.
كتكونت عينة الدراسة من ( )62طالبان كطالبة يف الصف الثامن األساسي من إحدل اؼبدارس
اػباصة باألردف منهم (  )31طالبان كطالبة كمجموعة ذبريبية ،ك(  )31طالبان كطالبة كمجموعة
ضابطة .كاستخدـ الباحث يف دراستو اؼبنهج التجرييب.
كقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول
داللة ( )0.05بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ،يف كل من االختبار النظرم اؼبباشر كالنظرم
اؼبؤجل تعزل إىل طريقة التدريس .عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة
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( )0.05بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ،يف كل من االختبار العملي اؼبباشر كالعملي اؼبؤجل
لصاحل اجملموعة التجريبية ،تعزل إىل طريقة التدريس.

-4دراسة( :صبحي وعبد اهلل2004 ،م).
ككانت بعنواف "أثر استخداـ اغباسوب يف إتقاف أحكاـ التبلكة كالتجويد لدل الطلبة
اؼبوىوبُت".
ىدفت الدراسة إىل استقصاء أثر استخداـ اغباسب يف مستول إتقاف أحكاـ التبلكة كالتجويد
مقارنة بالتعليم الصفي االعتيادم لدل طلبة الصف العاشر األساسي يف مدارس اليوبيل يف
عماف.
مدينة ّ
تكونت عينة الدراسة من (  )115طالبان كطالبة موزعُت على ؾبموعتُت ،ؾبموعة ضابطة
كعددىا (  )32طالبان ك (  )25طالبة ،كؾبموعة ذبريبية كعددىا (  )33طالبان ك(  )25طالبة.
كاستخدـ الباحثاف اؼبنهج التجرييب لتطبيق الدراسة.
ككانت أىم نتائج الدراسة كما يلي :كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إىل التدريس
دبساعدة اغباسوب يف االختبار النظرم لؤلحكاـ التالية (اإلظهار اغبقيقي ،اإلدغاـ بغنة،
اإلقبلب ،اإلخفاء اغبقيقي ،اإلدغاـ الشفوم ،القلقلة الصغرل) .كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية يف االختبار الشفوم لؤلحكاـ صبيعها لصاحل التدريس دبساعدة اغباسوب باستثناء
حكم اإلدغاـ الشفوم.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :تدريب اؼبعلمُت على استخداـ التقنيات اغبديثة كمن
ضمنها اغباسوب يف تدريس أحكاـ التبلكة كالتجويد ،كأيضان يف ؾباالت العلوـ الشرعية األخرل.
إجراء دراسات أخرل هتدؼ إىل تعديل الربؾبية بفجراء إضافات عليها ،حبيث تستطيع تقومي
تبلكة الطلبة .فهي تعطي اؼبثاؿ كيتم قراءتو من القارئ كتًتؾ ؾباالن للطالب حىت يسجل تبلكتو
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لكنها ال تقومو ،فلو كاف بفمكاهنا تقومي تبلكة الطالب بأف يتلو حكمان للمد مثبلن كتراعى فًتة
ؿبددة يطبق فيها الطالب حكم فيو ستة حركات مثبلن ،ففذا أنقصو أك زاده أعطتو تغذية راجعة
فورية ،إىل جانب آلية التقومي الذايت اؼبستمر.

-5دراسة( :الزىراني1426 ،ىـ).
ككانت بعنواف " أثر استخداـ اغباسب اآليل يف تعليم القرآف الكرمي على التحصيل كاالذباه
كبو مادة القرآف الكرمي لدل طالبات الصف األكؿ اؼبتوسط".
كقد ىدفت الدراسة إىل :معرفة أثر استخداـ برامج اغباسب التعليمية على التحصيل كاالذباه
 ،يف تدريس القرآف الكرمي ،كتعرؼ طبيعة العبلقة بُت التحصيل كاالذباه كبو القرآف الكرمي ،تبلكة
كحفظان ،لطالبات الصف األكؿ متوسط.
استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب ،كما تكونت عينة الدراسة من (  )77طالبة من طالبات
الصف األكؿ متوسط دبدينة الرياض.
أما نتائج الدراسة فكانت كالتايل :توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات
اذباه طالبات اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ،يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعة التجريبية كبو
مادة القرآف الكرمي .توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ،بُت متوسطي درجات االذباه ،جملموعة
الضابطة ،يف االختبار القبلي كالبعدم ،لصاحل البعدم كبو مادة القرآف الكرمي .ال توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية ،بُت متوسطي درجات التحصيل اػباصة بالتبلكة ،بُت طالبات اجملموعتُت
التجريبية كالضابطة يف االختبار البعدم ،كبو القرآف الكرمي.
ككاف من أىم التوصيات :اإلسراع يف دمج التقنية ،يف تعليم القرآف الكرمي ،يف مراحل التعليم
اؼبختلفة .االىتماـ بتزكيد الفصوؿ الدراسية بأجهزة اغباسب اآليل؛ ليتاح للمعلمة استخدامو ،يف
تدريس القرآف الكرمي ،حىت تكوف قادرة على الرقي بالنواحي العقلية كاالبتكارية للطالبات.
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االىتماـ بتصميم الربامج التعليمية ،يف مادة القرآف الكرمي ،اليت تساعد اؼبعلمة على الشرح
بشكل فعاؿ .إقامة الدكرات التدريبية ؼبعلمات القرآف الكرمي ،من قبل اؼبدرسة ،كإلزامهن
بااللتحاؽ هبا.

-6دراسة( :الدويش1428 ،ىـ).
ككانت بعنواف "برنامج حاسويب مقًتح لتدريب معلمي القرآف الكرمي يف مراحل التعليم العاـ
على مهارات تدريس القرآف الكرمي".
كىدفت الدراسة إىل بناء برنامج تدرييب ؼبعلمي القرآف الكرمي باستخداـ اغباسب اآليل يف
مراحل التعليم العاـ.
كتكونت عينة الدراسة يف اعبانب التطبيقي من الدراسة من (  )40معلمان من معلمي القرآف
الكرمي خبمس ؾبمعات تعليمية تشمل مراحل التعليم الثبلث ابتدائي كمتوسط كالثانوم ،موزعة
على طبسة مكاتب للًتبية كالتعليم دبدينة الرياض .كقد استخدـ الباحث يف دراستو منهجُت،
اؼبنهج الوصفي لبناء الربنامج ،كاؼبنهج التجرييب للتطبيق اؼبيداين للربنامج.
ككانت أىم نتائج الدراسة ما يلي :بناء قائمة دبهارات تدريس القرآف الكرمي يف مراحل التعليم
العاـ ،مشلت شباين مهارات رئيسة ،كتتضمن كل مهارة من اؼبهارات الرئيسة عددان من اؼبهارات
الفرعية ،بلغ ؾبموعها (  )113مهارة .بناء قائمة دبواصفات الربنامج اغباسويب اؼببلئم لتدريب
معلمي القرآف الكرمي ،على مهارات تدريس القرآف الكرمي ،كقد بلغ عددىا ( )53مهارة .تصميم
برنامج حاسويب لتدريب معلمي القرآف الكرمي ،مقسم على شباين كحدات تعاجل كل كحدة مهارة
رئيسة من مهارات تدريس القرآف الكرمي اليت توصلت إليها الدراسة ،تشتمل كل كحدة من
كحداتو على أىداؼ كؿبتول كنشاطات للتعلم ،مع توظيف إمكانات اغبسب من صوت كصور
ثابتة ،كصور ثبلثية األبعاد ،كصور متحركة ،كقراءات إثرائية .تطبيق كحدة التخطيط للدرس على
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عينة الدراسة ،كتوصلت نتائج التطبيق اؼبيداين إىل قصور األداء القبلي لعينة الدراسة يف التخطيط
للدرس ،كإىل فاعلية الربنامج يف تنمية أداء اؼبعلمُت يف التخطيط للدرس بعامة ،كيف اؼبهارات
الفرعية الثماين من مهارات التخطيط للدرس.
ككاف من أىم توصيات الدراسة ما يلي :إعداد معلمي القرآف الكرمي إعدادان خاصان لتدريس
القرآف الكرمي ،كعدـ االكتفاء باإلعداد العاـ ؼبعلمي العلوـ الشرعية .التوسع يف تدريب معلمي
القرآف الكرمي على مهارات تدريس القرآف الكرمي ،كتوظيف كافة أشكاؿ التدريب اعبماعي
كالفردم .التوسع يف إنشاء اؼبعامل كمصادر التعلم اػباصة بتدريس القرآف الكرمي يف كافة مراحل
التعليم العاـ .التعاكف بُت اعبهات التعليمية كالتقنية يف تطوير الربامج التعليمية كإنتاجها.

-7دراسة ( :العنزي1428 ،ىـ).
ككانت بعنواف "اذباىات معلمي القرآف الكرمي كبو الوسائل التعليمية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة
عرعر".
ككاف من أىم أىداؼ الدراسة ما يلي :التعرؼ

إىل اذباىات معلمي القرآف الكرمي كبو

الوسائل التعليمية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة عرعر.
تكونت عينة الدراسة من كل معلمي القرآف الكرمي دبدينة عرعر باغبدكد الشمالية كعددىم
( )54معلمان كيبثلوف ( )19مدرسة متوسطة .كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي.
كأظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ استجابات بدرجة موافق جدان على (  )5عبارات ،كبدرجة
موافق على ( )14عبارة ،كبدرجة غَت متأكد على عبارة كاحدة .كىذه االستجابات جعلت قيمة
اؼبتوسط اغبسايب العاـ للبعد الثالث الذم يقيس اذباىات معلمي القرآف الكرمي كبو استخداـ
الوسائل التعليمية باؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة عرعر يساكم (

 )3.99أم بدرجة موافق .كما

أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (  )0.05بُت
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متوسطات آراء اجملتمع حوؿ اذباىات معلمي القرآف الكرمي كبو (أنبية

– إنتاج – استخداـ)

الوسائل التعليمية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة عرعر تبعان ؼبتغَتات الدكرات التدريبية.
ككاف من أىم توصيات الدراسة :ضركرة تفعيل إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية ؼبعلمي
القرآف الكرمي يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة عرعر .العمل على االىتماـ بالدكرات التدريبية يف ؾباؿ
الوسائل التعليمية ؼبعلمي القرآف الكرمي .كالعمل على توفَت الوسائل التعليمية بكميات مبلئمة
تكفي غبجم الطلب عليها ،كتسهيل إجراءات استعارهتا من مراكز الوسائل التعليمية.

-8دراسة( :القديري1428 ،ىـ).
ككانت بعنواف " فاعلية استخداـ الربؾبيات اغباسوبية يف حفظ القرآف الكرمي كاالحتفاظ
بالتعليم لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي".
كقد ىدفت الدراسة إىل :التعرؼ إىل فاعلية برامج ربفيظ القرآف اغباسوبية ،يف االنطبلؽ
كالًتتيل كإتقاف التجويد كتفادم اللحن لدل طبلب الصف السادس.
استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب.كما تكونت عينة الدراسة من(

 )50طالبان من طبلب

الصف السادس االبتدائي دبدينة الرياض موزعُت على ؾبموعتُت ذبريبية كضابطة.
ككشفت نتائج الدراسة عن عدـ كجود فركؽ ذات دالؿ إحصائية بُت متوسط درجات
طبلب اجملموعة التجريبية كمتوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم يف
مهارات اغبفظ األربع إصباالن كتفصيبلن ،ككذلك عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت
متوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية كمتوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة يف
االختبار البعدم اؼبؤجل.
ككاف من أىم التوصيات :التوسع يف استخداـ الربؾبيات اغباسوبية يف تدريس القرآف الكرمي.
عقد دكرات ؼبعلمي القرآف الكرمي لتدريبهم على استخداـ الربؾبيات اغباسوبية يف تدريس القرآف
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الكرمي .عقد اتفاقيات مع شركات اغباسوب كالنظم اؼبعلوماتية من أجل تطوير برامج حاسوبية
تتعلق بالقرآف الكرمي .إهباد عباف متخصصة لتدقيق الربؾبيات اغباسوبية كاختيار اؼببلئم منها
لؤلىداؼ الًتبوية كأىداؼ تدريس القرآف الكرمي.

-9دراسة( :السبيعي1429 ،ىـ).
ككانت بعنواف "استخداـ معمل القرآف الكرمي يف تنمية مهارات التبلكة كاالحتفاظ بالتعلم
لدل طبلب الصف السادس االبتدائي دبدارس ربفيظ القرآف الكرمي دبدينة الرياض".
سعى الباحث إىل ربقيق األىداؼ التالية :معرفة أثر استخداـ معمل القرآف الكرمي كتقنية
مساعدة يف تنمية مهارات التبلكة التالية( :تفادم اللحن ،كتطبيق أحكاـ التجويد ،كالًتتيل،
كاالنطبلؽ) كاالحتفاظ هبا لدل طبلب الصف السادس االبتدائي.
كتكونت عينة الدراسة من (  )48طالبان من طبلب الصف السادس االبتدائي دبدينة الرياض
كزعوا على ؾبموعتُت متساكيتُت ؾبموعة ضابطة مكونة من (  )24طالبان كؾبموعة ذبريبية مكونة
من ( )24طالبان .كاستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب يف تطبيق دراستو.
ككانت أىم نتائج الدراسة :توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول(

 )0.01بُت

متوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم يف مهارات
التبلكة األربع (تفادم اللحن ،التجويد ،الًتتيل ،االنطبلؽ) تفصيبلن كإصباالن .ال توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستول (  )0.05بُت متوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية يف
االختبارين البعدم ،كالبعدم اؼبتأخر لبلحتفاظ دبهارات التبلكة األربع ،ماعدا مهارة االنطبلؽ.
ككانت أىم توصيات الدراسة :ضركرة استخداـ كتفعيل معامل القرآف الكرمي يف تدريس مادة
القرآف الكرمي .تزكيد معامل القرآف الكرمي بأشرطة كاسيت فبغنطة ،لتعليم أحكاـ التجويد بصورة
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مفصلة ككاضحة كميسرة ،حث اؼبسئولُت بفدارة الًتبية كالتعليم على عقد دكرات تدريبية مستمرة
يف استخداـ معامل القرآف الكرمي ؼبعلمي كمعلمات القرآف الكرمي.

 -10دراسة( :الذوادي1431 ،ىـ).
ككانت بعنواف " أثر استخداـ اؼبصحف القارئ يف تنمية مهارات التبلكة لدل تبلميذ الصف
الثالث االبتدائي دبحافظة األحساء".
كقد سعت الدراسة إىل ربقيق األىداؼ التالية :معرفة أثر استخداـ اؼبصحف القارئ كوسيلة
مساعدة يف تنمية مهاريت االنطبلؽ كالًتتيل لدل تبلميذ الصف الثالث االبتدائي.
استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ،كما تكونت عينة الدراسة من (  )60طالبان ،موزعُت على
فصلُت من صفوؼ الصف الثالث ابتدائي يف إحدل اؼبدارس االبتدائية اغبكومية التابعة إلدارة
الًتبية كالتعليم دبحافظة اإلحساء.
كجاءت نتائج الدراسة على النحو التايل :توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط
درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم يف مهارة االنطبلؽ،
لصاحل اجملموعة التجريبية .توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات تبلميذ اجملموعة
التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم يف مهارة الًتتيل ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
ككاف من أىم توصيات الدراسة :تزكيد اؼبدارس االبتدائية جبهاز اؼبصحف القارئ .تشجيع
معلمي الصفوؼ األكلية كمعلمي القرآف الكرمي على استخداـ الوسائل التعليمية اغبديثة يف
تدريسهم ؼبادة القرآف الكرمي .حث اؼبسؤكلُت بوزارة الًتبية كالتعليم على عقد دكرات تدريبية
مستمرة يف ؾباؿ تقنية التعليم.
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التعليق على دراسات القسم الثاني:من خبلؿ استعراض دراسات القسم الثاين تبُت للباحث ما يلي:
 - 1أجريت الدراسات كلها ؿبليان داخل اؼبملكة العربية السعودية ،إال دراسيت( :ؿبمود،
2001ـ) ك (صبحي ك عبداهلل،

2004ـ) فقد أجريتا بدكلة اؼبملكة األردنية

اؽبامشية.
 - 2كانت عينة الدراسة يف صبيع الدراسات من الطبلب ،إال دراسيت( :الدكيش،
1428ىػ) ك (العنزم1428 ،ىػ) فقد كانت العينة من اؼبعلمُت.
 - 3طبقت الدراسات على صبيع اؼبراحل الدراسية الثبلث :االبتدائي كاؼبتوسط كالثانوم.
 - 4استخدمت الدراسات صبيعها اؼبنهج التجرييب ،إال دراسة( :الدكيش1428 ،ىػ) فقد
استخدـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي كاؼبنهج التجرييب ،كدراسة( :العنزم،

1428ىػ)

فقد استخدـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي.
 - 5اتفقت أغلب الدراسات على أنبية استخداـ تقنيات التعليم أثناء تدريس مقرر
القرآف الكرمي.
 - 6أثبتت أغلب الدراسات على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات
التجريبية كالضابطة لصاحل التجريبية يف استخداـ تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي.
 - 7أكصت أغلب الدراسات على ضركرة تدريب اؼبعلمُت على استخداـ تقنيات التعليم
اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.
 - 8أكدت أغلب الدراسات على أنبية توفَت كتزكيد اؼبدارس بتقنيات التعليم اػباصة
دبقرر القرآف الكرمي ،كإنشاء اؼبعامل كمصادر التعلم اليت زبدـ ىذا اؼبقرر.
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 - 9حثت بعض الدراسات على إهباد تعاكف بُت اعبهات التعليمية كشركات القطاع
اػباص اؼبهتمة بتقنيات التعليم ،من ناحية تزكيد اؼبدارس بالتقنيات اغبديثة كالقياـ
على صيانتها كتطويرىا كتدريب اؼبعلمُت عليها.
 - 10أثبتت الدراسات السابقة أف استخداـ كتفعيل التقنيات التعليمية يقوـ بدكر فاعل يف
رفع مستول الطبلب التحصيلي ،كزيادة تشويقهم كإقباؽبم على تعلم اؼبادة فبا
انعكس إهبابان على ـبرجات اؼبنهج.
 - 11اتفقت جل ىذه الدراسات مع الدراسة اغبالية يف أنبية استخداـ تقنيات التعليم عند
تدريس مقرر القرآف الكرمي.
 - 12استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف منهجها ،كإجراءاهتا ،كما استفاد من نتائجها
كتوصياهتا.

تعقيب شامل على جميع الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها: - 1سانبت الدراسات السابقة يف تكوين نظرة عامة عن الدراسة اغبالية ،كأطرىا
الرئيسة .كالتخطيط للدراسة كتنفيذىا.
 - 2اإلفادة من االطبلع على توصيات كمقًتحات الدراسات السابقة يف القياـ هبذه
الدراسة كالوقوؼ على كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي
دبدينة الرياض.
 - 3استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف اختيار منهج الدراسة كأدكاهتا كتطبيقها.
 - 4تتفق ىذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة كاليت أكدت على أنبية استخداـ
تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
 - 5يتفق اؼبنهج الذم استخدمو الباحث يف تطبيق دراستو مع ما استخدمتو أغلب
الدراسات السابقة أال كىو اؼبنهج الوصفي اؼبسحي.
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 - 6زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أهنا ركزت إىل التعرؼ على كاقع
استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية.
 - 7تبُت للباحث أثر استخداـ الطرائق التقليدية يف تدريس القرآف الكرمي داخل الصف
يف ربصيل الطبلب مقارنة باستخداـ تقنيات التعليم كاليت كاف ؽبا األثر اإلهبايب
كالدكر الفعاؿ زيادة ربصيل الطبلب كتطوير العملية التعليمية.
كمن ىنا سوؼ وباكؿ الباحث – مستعينا باهلل – أف يضيف إىل ىذا البناء اؼبعريف ،مزيدان من
اؼبعلومات كاإلحصائيات ،عن الواقع الفعلي الستخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي
كاؼبعوقات اليت قد تواجو اؼبعلم يف مدينة الرياض كربوؿ دكف فبارسة العملية التعليمة باستخداـ
ىذه التقنيات.
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الفصل الثالث:

منهج الدراسة وإجراءاتها
تمهيدمنهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة إجراءات الدراسة -المعالجة اإلحصائية
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تمهيد:يتناكؿ الباحث ىذا الفصل اإلجراءات اليت اتبعها إلسباـ البحث ،من حيث منهج الدراسة،
كؾبتمعها ،كعينتها ،كمتغَتاهتا ،كأدكات الدراسة من حيث بنائها ككيفية إعدادىا كإجراءات
تطبيقها ،كاألساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات كربليلها.

 منهج الدراسة:دبا أف الدراسة اغبالية ىدفها التعرؼ إىل كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف
الكرمي باؼبرحلة الثانوية يف مدينة الرياض كمعوقات استخدامها

،

ففف الباحث استخدـ اؼبنهج

الوصفي اؼبسحي  ،كذلك بعد أف حدد الباحث مشكلة الدراسة كأسئلتها ،كاالطبلع على
الدراسات السابقة ،كمطالعة العديد من اؼبناىج البحثية ،فقد تبُت أف اؼبنهج الوصفي ىو اؼبنهج
اؼببلئم ؼبوضوع الدراسة ،كالذم من خبللو سوؼ يستخدـ أسلوب الدراسة اؼبسحية ،كىي اليت
يتم بواسطتها "استجواب صبيع أفراد ؾبتمع البحث أك عينة كبَتة منهم ،كذلك هبدؼ كصف
الظاىرة اؼبدركسة من حيث طبيعتها كدرجة كجودىا ( ."...العساؼ1421 ،ق ،ص.)179

مجتمع الدراسة:تكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع معلمي العلوـ الشرعية باؼبدارس الثانوية اغبكومية يف مدينة
الرياض ،للعاـ الدراسي 1432ىػ 1433 -ق الفصل الثاين ،كعددىم (  )480معلمان (اإلدارة
العامة للًتبية كالتعليم دبنطقة الرياض1433 ،ق).

عينة الدراسة:نظران لكرب عينة الدراسة كتوزعها على مدينة شاسعة مًتامية األطراؼ كمدينة الرياض ،كلكوف
مقرر القرآف الكرمي يف أغلب اؼبدارس ال يقوـ بتدريسو إال بعض معلمي العلوـ الشرعية ،فقد مت
اختيار اؼبعلمُت بالطريقة العشوائية البسيطة من كل مكاتب الًتبية كالتعليم دبدينة الرياض ،كيف
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كل مدرسة كاف الًتكيز قدر اإلمكاف على معلمي القرآف الكرمي ،حيث بلغ عدد االستبانات
اؼبوزعة على اؼبعلمُت (  )250استبانة ،كبعد الفحص كالتدقيق كاؼبراجعة مت اعتماد (

)177

استبانة فقط ،كمت مبلحظة ( )23معلمان.

أدوات الدراسة:لتحقيق أىداؼ الدراسة كاإلجابة عن أسئلتها قاـ الباحث باستخداـ أداتُت نبا االستبانة
كبطاقة اؼببلحظة ،عبمع البيانات البلزمة .،فكانت االستبانة ىي اؼبناسبة؛ لكرب حجم اجملتمع،
كتباعد توزيعو اعبغرايف.
كاستخدمت االستبانة عبمع العينات اؼبتعلقة بالسؤاؿ األكؿ للدراسة كىو :ما درجة توافر
تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة
نظر اؼبعلمُت؟ ككذلك لئلجابة عن التساؤؿ الثالث :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر
القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات اغبديثة من كجهة نظهرىم؟
كلئلجابة عن التساؤؿ الثاين :ما مدل استخداـ

معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية

لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ؟ كاف من اؼبناسب استخداـ بطاقة اؼببلحظة،
حيث يقوـ الباحث دببلحظة اؼبعلم بشكل مباشر أثناء تدريسو كمعرفة مدل استخدامو للتقنيات
اؼبتوفرة كاؼبتاحة.
ولقد مرت أداتي الدراسة بالخطوات التالية:
التصميم:قاـ الباحث دبراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة دبوضوع الدراسة ،كاالطبلع على ما
كتب حوؿ اؼبوضوع يف اؼبراجع كالدكريات الًتبوية .كاالطبلع على عدد من الكتابات
اؼبتخصصة يف كيفية بناء االستبيانات كبطاقات اؼببلحظة .كاستشارة اؼبختصُت يف ىذا اعبانب،
األكلية
بعد ذلك قاـ الباحث ببناء االستبانة كبطاقة اؼببلحظة يف صورتيهما .
كاحتوت كل من االستبانة كبطاقة اؼببلحظة على جزئُت .اعبزء األكؿ :معلومات عامة عن
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صفات كخصائص العينة ،كاعبزء الثاين :العبارات اػباصة بكل أداة(.انظر ملحق الدراسة رقم.)1
صدق أداتي الدراسة:كقد مت التوصل إىل صدؽ أدايت الدراسة بالطرؽ اآلتية:
 أكال :الصدؽ الظاىرم:قاـ الباحث بالتأكد من صدؽ أدايت الدراسة من خبلؿ عرضهما على ؾبموعة من
احملكمُت مشلت متخصصُت يف اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كمتخصصُت يف تقنيات التعليم ،كقد مت
ؿبكما ،ككاف اؼبسًتجع منها (  )15استبانة كبطاقة مبلحظة ؿبكمة( .انظر
عرضها على (  )35ن

ملحق الدراسة رقم . )2

كجهو إليهم ،إبداء رأيهم يف ؿباكر كعبارات االستبانة من حيث
طلب الباحث يف خطاب َّ
اؼببلئمة من عدمها ،ككذلك الوضوح من عدمو ،مع إبداء رأيهم إف كاف ىناؾ صعوبات يركف
إضافتها ،أك مبلحظات يركف إيضاحها.
كيف ضوء ما أبداه احملكموف من تعديبلت فنية ،كتصويبات لغوية ،كإضافة ،كحذؼ ،مت
إخراج االستبانة كبطاقة اؼببلحظة يف صورتيهما النهائية (انظر ملحق الدراسة رقم .)3
كقد اعترب الباحث موافقة احملكمُت على صبلحية االستبانة كبطاقة اؼببلحظة بعد إجراء
التعديبلت اؼبقًتحة عليها دبثابة الصدؽ الظاىرم ،أك ما يسمى صدؽ احملكمُت.
 ثانيا :صدؽ االتساؽ الداخلي لبلستبانة:كقد مت ذلك حبساب قيم معامل ارتباط (بَتسوف) بُت درجة كل عبارة كالدرجة الكلية لكل
ؿبور من ؿباكر األداة ،كاعبدكؿ التايل يبُت تفاصيل ذلك:
- 1معامبلت ارتباط بَتسوف لقياس العبلقة بُت بنود السؤاؿ األكؿ :درجة توفر تقنيات
التعليم ،بالدرجة الكلية للمحور:
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جدول رقم ( )1-3
معامالت ارتباط بنود السؤال األول( :درجة توفر تقنيات التعليم) بالدرجة الكلية
للمحور.
م

معامل االرتباط

البنود

 1السبورة البيضاء العادية.

0.2005

 2السبورة التفاعلية.

**0.7173

 3جهاز تلفزيوف.

**0.6604

 4جهاز فيديو كأشرطة فيديو.

**0.6988

 5مسجل كأشرطة مسجل.

**0.7031

 6مكربات الصوت( .ظباعات)

**0.8559

 7ميكرفوف.

**0.6955

 8أجهزة حاسب آيل.

**0.6377

 9أقراص فبغنطة ( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي.

**0.7816

 10جهاز عرض البيانات (.(Data show

**0.6618

 11جهاز ( (DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب.

**0.6497

 12طابعة.

**0.7030

13

برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم االلكًتكين –
اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.

**0.7872

مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل :ؾبمع اؼبلك فهد
 14لطباعة اؼبصحف الشريف -قرآف (إـ يب ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية
للقرآف كعلومو.

**0.7410

مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان كتبلكة كتفسَت مثل :طريق
15
أ
هون نللرن وػلومو – اكدميية اتج مخؼلمي املرن امكرمي – ورثل.

**0.8318
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م

معامل االرتباط

البنود

 16معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.

**0.8540

 17جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة ) ،(Slidesكشفافيات.

**0.7235

 18جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم).

**0.6915

 19صحائف حائطية زبص مقرر القرآف الكرمي.

**0.5184

** دالة عند مستول 0.01
 -2معامبلت ارتباط بَتسوف لقياس العبلقة بُت بنود السؤاؿ الثالث :معوقات استخداـ تقنيات
التعليم ،بالدرجة الكلية للمحور:
جدول رقم ()2-3

معامالت ارتباط بنود السؤال الثالث( :معوقات استخدام تقنيات التعليم) بالدرجة
الكلية للمحور.
م

معامل االرتباط

البنود

 1قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

**0.7346

 2عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف اؼبدرسة.

**0.8095

قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية مبلئمة الستخداـ تقنيات التعليم اػباصة
 3دبقرر القرآف الكرمي.

**0.8609

 4عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.

**0.8521

 5عدـ حرص اؼبدرسة بتوفَت تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

**0.8739

 6طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة اغبصص الدراسية اؼبقرر لو.

**0.8767

 7منهج القرآف الكرمي ال يوجو اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات التعليم.

**0.8245
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م

معامل االرتباط

البنود

طوؿ الوقت الضركرم إلعداد تقنيات التعليم الستخدامها يف عرض
 8الدرس.

**0.8449

 9االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات التعليم.

**0.8315

نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة لدل بعض اؼبعلمُت الستخداـ تقنيات
 10التعليم.

**0.8545

ضعف اإلعداد اعبامعي ؼبعلمي العلوـ الشرعية يف ؾباؿ استخداـ تقنيات
 11التعليم.

**0.6750

قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي القرآف الكرمي للتدريب على استخداـ
12
تقنيات التعليم.

**0.8090

 13كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم القرآف الكرمي.

**0.7327

 14عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر االهبايب الستخداـ تقنيات التعليم يف
تدريس مقرر القرآف الكرمي.

**0.8485

تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة استخداـ معلم القرآف الكرمي لتقنيات
 15التعليم.

**0.8731

 16عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم.

**0.8784

عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ تقنيات
 17التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.

**0.8467

 18كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ التقنيات التعليمة بصورة فاعلة.

**0.6736

** دالة عند مستول 0.01
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كيتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم ( )1-3كاعبدكؿ رقم ( ) 2-3أف معامبلت االرتباط للمحاكر
 )0.01فبا يعٍت
بالدرجة الكلية لؤلداة (االستبانة) صبيعها موجبة ،كذات داللة إحصائية عند مستول (
صدؽ األداة كسبتعها خبصائص االختبار اعبيد لقياس ما كضعت لقياسو.
 بات أدوات الدراسة: - 1االستبانة :للتحقق من ثباهتا قاـ الباحث بتطبيق األداة على عينة استطبلعية مكونة
من ( )12معلمان ،كبعد ذلك مت استخداـ حساب الثبات عن طريق معامل (ألفا
 ،)0.94كبالنسبة

كركنباخ) ،حيث كانت نتيجة ثبات األداة للسؤاؿ األكؿ (

للسؤاؿ الثالث (  ،)0.97كتدؿ ىذه النتائج على أف األداة تتمتع دبعامل ثبات
مرتفع ،كاعبدكؿ التايل يبُت ثبات األداة لكل ؿبور على حدة:
جدول رقم ( )3-3
معامالت بات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة.
عدد

معامل بات

البنود

ألفا كرونباخ

السؤاؿ األكؿ :درجة توفر تقنيات التعليم

19

0.94

السؤاؿ الثالث :معوقات استخداـ تقنيات التعليم

18

0.97

المحور

 - 2بطاقة المالحظة :للتحقق من ثباهتا قاـ الباحث باستخداـ معادلة كوبر (عدد مرات
االتفاؽ ÷ عدد البنود ×  )100حيث بلغت نسبة التوافق ( )%88درجة ،كىذه
النسبة تدؿ على أف األداة تتمتع دبعامل ثبات مرتفع .كاعبدكؿ التايل يوضح ثبات
األداة:
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جدول رقم ()4-3
معادلة كوبر لحساب بات بطاقة المالحظة.
المحور

عدد بنود

االتفاق

عدد مرات

التوافق

السؤاؿ الثاين :مدل استخداـ تقنيات التعليم

18

16

نسبة

المحور

%88

– إجراءات تطبيق الدراسة :
بعد التحقق من صدؽ االستبانة كبطاقة اؼببلحظة كثباهتما ،قاـ الباحث باستكماؿ
اإلجراءات البلزمة لتوزيع االستبانة كىي:
موجها إىل مدير عاـ الًتبية
 – 1حصل الباحث على خطاب من كلية العلوـ االجتماعية ن

كالتعليم دبنطقة الرياض (بنُت) بشأف تسهيل مهمة الباحث يف تطبيق أدكات الدراسة على
ؾبتمع الدراسة (انظر ملحق الدراسة رقم. )4

 – 2حصل الباحث على خطاب من مدير إدارة التخطيط كالتطوير التابع إلدارة الًتبية
كالتعليم دبنطقة الرياض (بنُت) موجو إىل مدراء اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض ،وبثهم
فيو على مساعدة الباحث ،كتسهيل مهمتو( .انظر ملحق الدراسة رقم.)4
 – 3بعد ذلك قاـ الباحث بتوزيع االستبانة كبطاقة اؼببلحظة شخصينا على ؾبتمع الدراسة

من اؼبعلمُت يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية جبميع مكاتب الًتبية كالتعليم دبدينة الرياض.
حيث بلغ عدد االستبانات اؼبوزعة على اؼبعلمُت (

 )250استبانة ،كبعد الفحص

كالتدقيق كاؼبراجعة مت اعتماد (  )177استبانة فقط ،كمت استبعاد(  )73استبانة لعدـ اكتماؿ
بياناهتا ،أك لعدـ عودة بعضها من اؼببحوثُت.
كبالنسبة لبطاقة اؼببلحظة فقد قاـ الباحث دببلحظة (  )23معلمان ؼبقرر القرآف الكرمي يف
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حصصهم الدراسية ،كبناء على ذلك مت استكماؿ بيانات البطاقة.
 – 4بعد ذبميع االستبانات من أفراد ؾبتمع الدراسة سبت مراجعتها من قِبل الباحث
للتأكد من اإلجابة عن عباراهتا،كاستبعاد غَت اؼبكتمل منها ،كبعد االنتهاء من مبلحظة اؼبعلمُت،
قاـ الباحث بفدخاؿ البيانات ،كربليلها إحصائينا بواسطة اغباسب اآليل باستخداـ برنامج

( )spssإلجراء االختبارات اإلحصائية ،بالتعاكف مع أحد اؼبتخصصُت يف اإلحصاء .
-المعالجة اإلحصائية:

للوصوؿ إىل النتائج النهائية للدراسة ،استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:
 - 1التوزيعات التكرارية ،كالنسب اؼبئوية اليت هتدؼ التعرؼ إىل تكرار اإلجابات لدل
ؾبتمع الدراسة.
 - 2االكبراؼ اؼبعيارم ،كالوسط اغبسايب ؼبعرفة تشتت القيم عن بعضها البعض.
 - 3أحد اؼبواقع اؼبتخصصة يف حساب العينة اؼبمثلة للمجتمع كىو موقع:
""http://www.raosoft.com/samplesize.html

 - 4معامل ارتباط "بَتسوف" لقياس العبلقة بُت بنود احملور.
 - 5معامل "ألفا كركنباخ" لقياس ثبات االستبانة.
 - 6معامل "كوبر" لقياس ثبات بطاقة اؼببلحظة.
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الفصل الرابع:

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 تمهيد.-

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة الخاصة باالستبانة .

 -تحليل ومناقشة النتائج المتعلق بسؤال الدراسة الخاص ببطاقة المالحظة.

87

تمهيد:من خبلؿ ىذا الفصل يتم إلقاء الضوء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  ،من خبلؿ
تطبيق أدكات الدراسة كمناقشتها ،كذلك بغرض التعرؼ على كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف
تدريس القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية يف مدينة الرياض كمعوقات استخدامها  ،كلئلجابة عن
أسئلة الدراسة ،كربقيقان لذلك ،فسيكوف ربليل البيانات على قسمُت :القسم األكؿ :كىبتص
باالستبانة ،كالقسم الثاين :كىبتص ببطاقة اؼببلحظة .كيف كل قسم مت ذلك على اؼبرحلتُت اؼبرحلة
األكىل ربليل للمعلومات العامة اػباصة باألداة ،كاؼبرحلة الثانية ربليل عبارات ؿباكر األداة.

 -أوالً :االستبانة:

 تحليل المعلومات العامة:قاـ الباحث بتحليل بيانات االستبانة العامة ،كذلك ؼبعرفة كاقع أفراد عينة الدراسة من حيث:
اؼبؤىل العلمي ،كنوعو ،كعدد اغبصص الدراسية ،كعدد سنوات اػبربة ،كعدد الدكرات التدرييب ة
اليت مت االلتحاؽ هبا يف ؾباؿ تقنيات التعليم.
جدول رقم ( )1-4

توزيع عينة الدراسة وفق المؤىل العلمي.
المؤىل العلمي

العدد

النسبة

دبلوـ

6

3.4

بكالوريوس

122

68.9

ماجستَت

17

9.6

دكتوراه

3

1.7

مل وبدد

29

16.4

المجموع

177

100.0
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 - 1اؼبؤىل العلمي :يتضح من خبلؿ البيانات الواردة يف اعبدكؿ ( )1-4اػباص بتوزيع أفراد
عينة الدراسة كفقا ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي ،أف الغالبية العظمى (  )122من أفراد عينة الدراسة ىم
من اغباصلُت على درجة البكالوريوس ،حيث بلغت نسبتهم (  ):68.9من إصبايل أفراد عينة
الدراسة ،يليهم األفراد الذين مل وبددكا مؤىلهم العلمي ،حيث بلغت نسبتهم (  )%16.4من
إصبايل أفراد العينة  ،يليهم األفراد اغباصلُت على اؼباجستَت حيث بلغت نسبتهم (  )%9.6من
إصبايل أفراد العينة ،كيليهم يف الًتتيب اغباصلُت على دبلوـ بنسبة (  )%3.4من إصبايل أفراد
عينة الدراسة ،كيأيت يف اؼبرتبة األخَتة أفراد عينة الدراسة اغباصلُت على درجة الدكتوراه ،حيث
بلغت نسبتهم ( )%1.7من إصبايل أفراد عينة الدراسة.
فبا سبق يتبُت للباحث أف اؼبستول التعليمي ألفراد العينة عاؿ ،فبا يعٍت أف غالبيتهم مؤىلُت
علميان ،بالتايل ففف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ستكوف أكثر دقة ككضوح ألهنم يتفهموف جيدان
أف االستبياف يستخدـ للغرض العلمي فقط ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك.
شكل ()1-4
توزيع عينة الدراسة وفق المؤىل العلمي.
ﺩﺏﻝﻭﻡ

ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ ﺍﻝﻉﻝﻡﻱ

ﺏﻙﺍﻝﻭﺭﻱﻭﺱ
ﻡﺍﺝﺱﺕﻱﺭ
ﻙﺕﻭﺭﺍﻩ
ﺩ

% 3.4

% 16.4

ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

% 1.7
% 9.6
% 68.9

89

جدول رقم ()2-4
توزيع عينة الدراسة وفق نوع المؤىل.
نوع المؤىل

العدد

النسبة

تربوم

139

78.5

غَت تربوم

8

4.5

مل وبدد

30

17

المجموع

177

100.0

 - 2نوع اؼبؤىل :يتبُت من اعبدكؿ ( )2-4اػباص بتوزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لنوع اؼبؤىل
العلمي ،أف أكثر من ثبلثة أرباع أفراد عينة الدراسة نوع مؤىلهم العلمي تربوم ،كيأتوف يف
اؼبرتبة األكىل حيث بلغت نسبتهم (  )%78.5من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف حُت أف
( )30من أفراد عينة الدراسة مل وبددكا نوع مؤىلهم العلمي ،كيأتوف يف اؼبرتبة الثانية ،حيث
بلغت نسبتهم (  )%17من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،بينما يأيت يف اؼبرتبة األخَتة أفراد عينة
الدراسة ذات اؼبؤىل العلمي غَت الًتبوم حيث بلغت نسبتهم (  )%4.5من إصبايل أفراد عينة
الدراسة ،كىذا مؤشر على زبصصهم يف ىذا اعبانب فبا قد يعطي إجابات كافية على ؿباكر
االستبانة ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك.
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شكل رقم ()2-4
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق نوع المؤىل.
ﻥﻭﻉ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ

ﺕﺭﺏﻭﻱ
ﻍﻱﺭﺕﺭﺏﻭﻱ
ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

% 17
% 4.5

% 78.5

جدول رقم ()3-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الحصص.
عدد الحصص

العدد

النسبة

 12حصة فأقل

24

13.5

من  13إىل  15حصة

41

23.2

من  16إىل  18حصة

48

27.1

من  19إىل  21حصة

38

21.5

من  22حصة فأكثر

20

11.3

مل وبدد

6

3.4

المجموع

177

100.0
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 - 3عدد اغبصص :يتضح من خبلؿ البيانات الواردة يف اعبدكؿ ( )3-4اػباص بتوزيع أفراد
عينة الدراسة كفقا لعدد اغبصص أف (  )48من أفراد عينة الدراسة يًتاكح عدد حصصهم من
( )18-16حصة كيأتوف يف اؼبرتبة األكىل ،حيث بلغت نسبتهم (  )%27.1من إصبايل أفراد
عينة الدراسة  ،يليها يف الًتتيب أفراد عينة الدراسة الذين تًتاكح عدد حصصهم ما بُت ( -13
 )15حصة حيث بلغت نسبتهم (  )%23.2من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يليها يف الًتتيب
أفراد عينة الدراسة الذين تًتاكح عدد حصصهم من (  )21-19حصة حيث بلغت نسبتهم
( )%21.5من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كيأيت يف اؼبرتبة األخَتة أفراد عينة الدراسة الذين مل
وبددكا عدد حصصهم حيث بلغت نسبتهم (  )%3.4من إصبايل أفراد عينة الدراسة كالشكل
البياين التايل يوضح ذلك.

شكل رقم ()3-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الحصص.
ﻉﺩﺩ ﺍﻝﺡﺹﺹ

ﻡ  12ﺡﺹﺓﻑﺃﻕﻝ
ﻡﻥ  13ﺇﻝﻯ 15
ﻡﻥ  16ﺇﻝﻯ 18
ﻡﻥ  19ﺇﻝﻯ 21
ﻡﻥ  22ﺡﺹﺓﻑﺃﻙﺙﺭ

% 21.5

%27.1

ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

% 23.2
% 3.4 % 11.3

% 13.5
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جدول رقم ()4-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد سنوات الخبرة.
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة

أقل من  10سنوات

30

16.9

من  10إىل  14سنة

42

23.7

من  15إىل  19سنة

37

20.9

من  20سنة فأكثر

64

36.2

مل وبدد

4

2.3

المجموع

177

100.0

 - 4عدد سنوات اػبربة :يتبُت من اعبدكؿ ( )4-4اػباص بتوزيع أفراد عينة الدراسة كفقان
لعدد سنوات اػبربة.أف ( )64من أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خربهتم تبدأ من (  )20سنة
فأكثر كيأتوف يف اؼبرتبة األكىل ،حيث بلغت نسبتهم (  )%36.2من إصبايل أفراد عينة الدراسة،
يف حُت أف (  )42من أفراد عينة الدراسة تًتاكح عدد سنوات خرباهتم من (  )14-10سنة،
كيأتوف يف اؼبرتبة الثانية حيث بلغت نسبتهم (  )%23.7من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،بينما
ىناؾ ( )37من إصبايل أفراد عينة الدراسة تًتاكح عدد سنوات خرباهتم بُت (  )19-15كيأتوف
يف اؼبرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتهم ( )%20.9من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كيأيت يف اؼبرتبة
األخَتة أفراد عينة الدراسة الذين مل وبددكا عدد سنوات خرباهتم ،حيث بلغت نسبتهم
( )%2.3من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ على أف نسبة كبَتة من عينة الدراسة ؽبم
خربة طويلة يف التعليم األمر الذم قد يسهم يف إجابات كافية على ؿباكر االستبانة ،كالشكل
البياين التايل يوضح ذلك.
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شكل رقم ()4-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد سنوات الخبرة.
ﻉﺩﺩﺱﻥﻭﺍﺕ ﺍﻝﺥﺏﺭﺓ

ﺃﻕﻝ ﻡﻥ 10ﺱﻥﻭﺍﺕ
ﻡﻥ  10ﺇﻝﻯ 14ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ  15ﺇﻝﻯ 19ﺱﻥﺓ

ﻡﻥ 20ﺱﻥﺓﻑﺃﻙﺙﺭ

%20.9

%36.2

%2.3

ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

%23.7

%16.9

جدول رقم ()5-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال تقنيات التعليم.
عدد الدورات

العدد

النسبة

ال يوجد

63

35.6

من 2 -1

41

23.2

من 4 – 3

40

22.6

من  5فأكثر

23

13.0

مل وبدد

10

5.6

المجموع

177

100.0
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( )5-5اػباص بعدد

 - 5عدد الدكرات التدريبية يف ؾباؿ التقنية :يتضح من اعبدكؿ

الدكرات التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم أف (  )63من أفراد عينة الدراسة مل وبصلوا على
دكرات تدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم كيأتوف يف اؼبرتبة األكىل ،حيث بلغت نسبتهم
( )%35.6من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف حُت أف (  )41من أفراد عينة الدراسة تًتاكح
عدد دكراهتم التدرييبة يف ؾباؿ تقنيات التعليم من (  )2-1كيأتوف يف اؼبرتبة الثانية حيث بلغت
نسبتهم ( )%23.2من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يليها يف الًتتيب أفراد عينة الدراسة الذين
تًتاكح عدد دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم من (

 )4-3حيث بلغت نسبتهم

( )%22.6من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،مث يليها أفراد عينة الدراسة الذين يًتاكح عدد
دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم من (  )5فأكثر ،حيث بلغت نسبتهم (  )%13كيأيت
يف اؼبرتبة األخَتة أفراد عينة الدراسة الذين مل وبددكا عدد دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ تقنيات
التعليم حيث بلغت نسبتهم (  )%5.6من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ على أف
معظم عينة الدراسة تلقو دكرات تدريبية يف تقنيات التعليم كىذا مؤشر إلعطائهم إجابات
كاقعية عن تقنيات التعليم ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك.
شكل رقم ()5-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال تقنيات التعليم.
ﻉﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏﻱﺓ

.ﻱﻭﺝﺩ
ﻡﻥ 2 -1
ﻡﻥ 4 - 3
ﻡﻥ 5ﻑﺃﻙﺙﺭ

% 22.6

% 23.2

ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

% 13.0

%35.6

% 5.6
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-

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة الخاصة باالستبانة:

 السؤال األول :ما درجة توافر تقنيات التعليم الخاصة بمقرر القرآن الكريم فيالمدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلم ين؟

مت استخداـ النسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتحليل إ جابات أفراد
عينة الدراسة حوؿ درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت كقد مت ترتيب العبارات تنازليان حسب امل تكسط
اغبسايب كاعبدكؿ رقم ( )7-4يوضح ذلك.
جدول رقم ()6-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة
الدراسة عن درجة توافر تقنيات التعليم الخاصة بمقرر القرآن الكريم في المدارس الثانوية .
الحسابي

المتوسط

المعياري

م

الترتيب

التقنيات التعليمية

ت

%

ت

%

االنحراف

متوفرة

غير متوفرة

1

السبورة البيضاء العادية.

173

97.7

4

2.3

1.98

0.15

1

2

السبورة التفاعلية.

93

52.5

84

47.5

1.53

0.50

5

3

جهاز تلفزيوف.

68

38.6

108

61.4

1.39

0.49

8

4

جهاز فيديو كأشرطة فيديو.

67

37.9

110

62.1

1.38

0.49

9

5

مسجل كأشرطة مسجل.

115

65.0

62

35.0

1.65

0.48

2

6

مكربات الصوت( .ظباعات)

69

39.0

108

61.0

1.39

0.49

7

7

ميكرفوف.

61

34.5

116

65.5

1.34

0.48

10

8

أجهزة حاسب آيل.

108

61.0

69

39.0

1.61

0.49

3

9

أقراص فبغنطة( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي.

59

33.5

118

66.7

1.33

0.47

11

94

53.1

83

46.9

1.53

0.50

4

 10جهاز عرض البيانات (.)Data show
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الحسابي

المتوسط

المعياري

م

الترتيب

التقنيات التعليمية

ت

%

ت

%

االنحراف

متوفرة

غير متوفرة

جهاز ( )DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة
 11الطبلب.

32

18.1

145

81.9

1.18

0.39

19

 12طابعة.

80

45.2

97

54.8

1.45

0.50

6

برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم
 13االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.

51

28.8

126

71.2

1.29

0.45

15

مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل:
 14ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرأف (إـ
يب ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو.

55

31.1

122

68.9

1.31

0.46

13

مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان كتبلكة
 15كتفسَتان مثل :نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج
لتعليم القرآف الكرمي – كرتل

44

24.9

133

75.1

1.25

0.43

17

 16معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.

45

25.4

132

74.6

1.25

0.44

16

جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة

 17كشفافيات.

)،(Slides

55

31.1

122

68.9

1.31

0.46

13

 18جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم).

33

18.6

144

81.4

1.19

0.39

18

 19صحائف حائطية زبص مقرر القرآف الكرمي.

56

31.6

121

68.4

1.32

0.47

12

المتوسط* العام للمحور

1.40

االنحراف المعياري

0.30

* اؼبتوسط اغبسايب من درجتُت
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من خبلؿ النتائج اؼبوضحة باعبدكؿ رقم (  )6-4اػباص بعبارات احملور األكؿ(ما درجة توافر
تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة
نظر اؼبعلمُت ) يتضح ما يلي-:
-1بلغ اؼبتوسط العاـ للمحور األكؿ (  )1.40كىذا اؼبتوسط يدؿ على أف اغلب ىذه التقنيات
غَت متوفرة.
** حيث مت ترتيب العبارات تنازليان حسب متوسطها اغبسايب كالتايل:
 - 1جاءت العبارة رقم (  )1كىي ( :السبورة البيضاء العادية ) اؼبرتبة األكىل بُت الفقرات
اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية
دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة ( ، )1.98
كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.15كىذا يدؿ على أف تقنية السبورة البيضاء العادية من التقنيات
اؼبتوفرة لتعليم القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض كبنسبة كبَتة.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) ك دراسة( :الشباطات2004 ،ـ) كأكصت
بأنبية تنويع تقنيات التعليم عند تدريس مقرر القرآف الكرمي.
 - 2جاءت العبارة رقم (  )5كىي ( :مسجل كأشرطة مسجل ) اؼبرتبة الثانية بُت الفقرات
اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية
،)1.65
دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (
كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)0.48كىذا يدؿ على أف تقنية اؼبسجل كأشرطة اؼبسجل من التقنيات
التعليمية اؼبتوفرة لتعليم القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض كبنسبة كبَتة.
كىو ما أكدت عليو إليو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ).
 -3جاءت العبارة رقم (  )8كىي( :أجهزة حاسب آيل ) اؼبرتبة الثالثة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور
توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (
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 ،)1.61كاالكبراؼ اؼبعيارم

( ،)0.49كىذا يدؿ على توافر أجهزة اغباسب اآليل يف تعليم مقرر القرآف الكرمي كبنسبة
متوسطة.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :ؿبمود2001 ،ـ) كدراسة( :صبحي كعبد اهلل2004 ،ـ) ك
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
 - 4جاءت العبارة رقم (  )10كىي ( :جهاز عرض البيانات (  ".)Data showاؼبرتبة
الرابعة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ، )1.53كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.50كىذا يدؿ على أف جهاز عرض البيانات (Data
)showمتوافر بنسبة قليلة.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) ك دراسة( :الشباطات2004 ،ـ) كدراسة:
(السدحاف1426 ،ىػ).
 - 5جاءت العبارة رقم (  )2كىي ( :السبورة التفاعلية) اؼبرتبة اػبامسة بُت الفقرات اؼبتعلقة
دبدينة
دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية
الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.53كاالكبراؼ
التفاعلي" متوافر بنسبة قليلة جدان.
ة
اؼبعيارم ( ،)0.50كىذا يدؿ على أف "السبورة
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كدراسة( :الشباطات2004 ،ـ).
 - 6جاءت العبارة رقم (  )12كىي( :طابعة) اؼبرتبة السادسة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور
توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.45كاالكبراؼ اؼبعيارم
( ،)0.50كىذا يدؿ على أف تقنية "الطابعة" من التقنيات غَت اؼبتوافرة يف تعليم مقرر القرآف
الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
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 -7جاءت العبارة رقم (  )6كىي ( :مكربات الصوت ( ،ظباعات)) اؼبرتبة السابعة بُت الفقرات
اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة
الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.39كاالكبراؼ
اؼبعيارم ( ،)0.49كىذا يدؿ على أف مكربات الصوت ( السماعات) من التقنيات غَت اؼبتوافرة
يف تعليم مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي،

1415ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كدراسة:

(السدحاف1426 ،ىػ).
 -8جاءت العبارة رقم (  )3كىي( :جهاز تلفيزيوف) اؼبرتبة الثامنة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور
توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (

 ،)1.39كاالكبراؼ اؼبعيارم

( ،)0.49كىذا يدؿ على أف " جهاز التلفيزيوف " من التقنيات غَت اؼبتوفرة يف تعليم مقرر القرآف
الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
 -9جاءت العبارة رقم (  )3كىي( :جهاز فيديو كأشرطة فيديو) اؼبرتبة التاسعة

بُت الفقرات

اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة
الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.38كاالكبراؼ
اؼبعيارم ( ،)0.49كىذا يدؿ على أف "جهاز الفيديو كأشرطة الفيديو" من التقنيات غَت اؼبتوافرة
يف تعليم مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
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 -10جاءت العبارة رقم (  )7كىي( :ميكرفوف) اؼبرتبة العاشرة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر
تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة
نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.34كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)0.48
كىذا يدؿ على أف " اؼبيكرفوف " من التقنيات غَت اؼبتوافرة يف تعليم مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
 -11جاءت العبارة رقم (  )9كىي ( :أقراص فبغنطة ( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة
اغبادية عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف
اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب
ؽبذه الفقرة (  ،)1.34كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.47كىذا يدؿ على أف أقراص فبغنطة

()CD

خاصة دبقرر القرآف الكرمي من التقنيات غَت اؼبتوافرة يف تعليم مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
 -12جاءت العبارة رقم ( )19كىي( :صحائف حائطية زبص مقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة الثانية
عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)1.32كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.47كىذا يدؿ على أف " صحائف حائطية زبص مقرر
القرآف الكرمي " من التقنيات غَت اؼبتوافرة يف تعليم مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم،

1423ىػ) كأكدت عليو دراسة( :اؼبطركدم،

1432ىػ).
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 -13جاءت العبارة رقم (  )17كىي ( :جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة

)،(Slides

كشفافيات) اؼبرتبة الثالثة عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر
القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ
اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة ( ،)1.31كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)0.46كىذا يدؿ على أف " جهاز
عرض الشرائح الشفافة الثابتة ( ،(Slidesكشفافيات " من التقنيات غَت اؼبتوافرة يف تعليم مقرر
القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 -14جاءت العبارة رقم (  )14كىي ( :مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل:
ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرأف (إـ يب ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية
للقرآف كعلومو) الرابعة عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.31كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.46كىذا يدؿ على عدـ توافر مواقع
انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو يف تعليم مقرر القرآف الكرمي باؼبدارس الثانوية اغبكومية
دبدينة الرياض.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 -15جاءت العبارة رقم (  )13كىي ( :برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم
االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد ) اؼبرتبة اػبامسة عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور
توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (
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 ،)1.29كاالكبراؼ اؼبعيارم

( ،)0.45كىذا يدؿ على عدـ توافر برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم
االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :صبحي كعبد اهلل2004 ،ـ) كدراسة( :الزىراين1426 ،ىػ)
كدراسة( :القديرم1428 ،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 -16جاءت العبارة رقم (  )16كىي ( :معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة السادسة عشر
بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)1.25كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.44كىذا يدؿ على عدـ توافر " معمل خاص دبقرر القرآف
الكرمي ".
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت
بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 -17جاءت العبارة رقم (  )15كىي ( :مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان كتبلكة
كتفسَتان مثل :نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف الكرمي – كرتل) اؼبرتبة السابعة
عشر بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)1.25كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.43كىذا يدؿ على عدـ توافر مواقع انًتنت خاصة دبقرر
القرآف الكرمي حفظان كتبلكة كتفسَتان مثل :نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف الكرمي
– كرتل.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
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-18جاءت العبارة رقم (  )18كىي ( :جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم) ) اؼبرتبة
قبل األخَتة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف
اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت،

حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب

ؽبذه الفقرة (  ، )1.19كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.39كىذا يدؿ على أف تقنية عرض الصورة
اؼبعتمة "الفانوس السحرم" من التقنيات التعليمية غَت اؼبتوافرة لتعليم القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ).
 -19جاءت العبارة رقم (  )11كىي ( :جهاز

)(DBS

اػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة

الطبلب)اؼبرتبة األخَتة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.18كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.39كىذا يدؿ على أف تقنية جهاز
))DBS

اػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب  ،من التقنيات التعليمية غَت اؼبتوافرة لتعليم

القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).

104

جدول رقم ()7-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

الدراسة عن درجة توافر تقنيات التعليم الخاصة بمقرر القرآن الكريم في المدارس
الثانوية.
الحسابي

المتوسط

المعياري

م

الترتيب

التقنيات التعليمية

ت

%

ت

%

االنحراف

متوفرة

غير متوفرة

1

السبورة البيضاء العادية.

173

97.7

4

2.3

1.98

0.15

1

5

مسجل كأشرطة مسجل.

115

65.0

62

35.0

1.65

0.48

2

8

أجهزة حاسب آيل.

108

61.0

69

39.0

1.61

0.49

3

94

53.1

83

46.9

1.53

0.50

4

93

52.5

84

47.5

1.53

0.50

5

80

45.2

97

54.8

1.45

0.50

6

6

مكربات الصوت( .ظباعات)

69

39.0

108

61.0

1.39

0.49

7

3

جهاز تلفزيوف.

68

38.6

108

61.4

1.39

0.49

8

4

جهاز فيديو كأشرطة فيديو.

67

37.9

110

62.1

1.38

0.49

9

7

ميكرفوف.

61

34.5

116

65.5

1.34

0.48

10

9

أقراص فبغنطة ( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي.

59

33.3

118

66.7

1.33

0.47

11

56

31.6

121

68.4

1.32

0.47

12

 10جهاز عرض البيانات ).)Data show
2

السبورة التفاعلية.

 12طابعة.

 19صحائف حائطية زبص مقرر القرآف الكرمي.
مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل:
 14ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرأف (إـ
يب ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو.
جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة
 17كشفافيات.

)،)Slides

55

31.1

122

68.9

1.31

0.46

13

55

31.1

122

68.9

1.31

0.46

13
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الحسابي

المتوسط

المعياري

الترتيب

م

التقنيات التعليمية

ت

%

ت

%

االنحراف

متوفرة

غير متوفرة

برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم
 13االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.

51

28.8

126

71.2

1.29

0.45

15

 16معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.

45

25.4

132

74.6

1.25

0.44

16

مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان كتبلكة
 15كتفسَتان مثل :نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج
لتعليم القرآف الكرمي – كرتل

44

24.9

133

75.1

1.25

0.43

17

 18جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم).

33

18.6

144

81.4

1.19

0.39

18

جهاز ) )DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة
 11الطبلب.

32

18.1

145

81.9

1.18

0.39

19

المتوسط* العام للمحور

1.40

االنحراف المعياري

0.30

* اؼبتوسط اغبسايب من درجتُت.

 -السؤال الثالث :ما المعوقات التي يواجهها معلمو مقرر القرآن

الكريم عند

استخدامهم لتقنيات التعليم من وجهة نظرىم؟
كلتسهيل تفسَت نتائج ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث األسلوب التايل لتحديد
مستول اإلجابة عن بنود السؤاؿ .حيث مت إعطاء كزف للبدائل( :كبَتة جدان=

،5

كبَتة= ،4متوسطة= ،3ضعيفة= ،2ضعيفة جدان=  ،)1مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل
طبسة مستويات متساكية اؼبدل من خبلؿ اؼبعادلة التالية :طوؿ الفئة = (أكرب قيمة -أقل
قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5لنحصل على التصنيف التايل:
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جدول رقم ()8-4
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث.
الوصف

مدى المتوسطات

كبَتة جدان

5.00 – 4.21

كبَتة

4.20 – 3.41

متوسطة

3.40 – 2.61

ضعيفة

2.60 – 1.81

ضعيفة جدان

1.80 – 1.00

** كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ النسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات
اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  ،حوؿ اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي
عند استخدامهم لتقنيات التعليم من كجهة نظرىم  ،كقد مت ترتيب العبارات تنازليان حسب
املتكسط اغبسايب كاعبدكؿ رقم ( )10-4يوضح ذلك.
جدول رقم ()9-4

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة
الدراسة عن المعوقات التي يواجهها معلمو مقرر القرآن الكريم عند استخدامهم لتقنيات
التعليم.

جداً

كبيرة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

جداً

ضعيفة
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الحسابي

16.9 20.3

المتوسط

50.3

5.6

6.8

4.02

المعياري

1

قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف
اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف الكرمي% .

ت

89

36

30

10

12

1.23

الترتيب

م

المعوقات

االنحراف

درجة المعوق

5

جداً

كبيرة

ت

81

%

45.8

ت

82

كبيرة

%

39.5

متوسطة

ت

70

ضعيفة

7

منهج القرآف الكرمي ال يوجو
اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات
التعليم.

%

54.2

27

25

14.1 15.3
36

37

20.9 20.3
31

31

17.5 17.5
31

30

13

16

7.3

9.0

18

16

10.2

9.0

17

17

9.6

9.6

15

19

%

46.3

طوؿ الوقت الضركرم ألعداد

ت

60

53

تقنيات التعليم الستخدامها يف
عرض الدرس.

%

33.9

29.9

23.7

االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت
كبو استخداـ تقنيات التعليم.

ت

67

50

32

10

%

37.9

28.2

18.1

5.6

10.2

نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة

ت

53

60

36

15

13

 10لدل بعض اؼبعلمُت الستخداـ
تقنيات التعليم.

%

8

9

29.9

16.9 17.5

جداً

6

طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة
اغبصص الدراسية اؼبقرر لو.

ت

96

18.3 18.3

6.3

8.0

ضعيفة

5

عدـ حرص اؼبدرسة بتوفَت تقنيات
التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

%

49.1

32

32

33.9
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8.5

10.7

42

13

9

7.3

5.1
18

20.3

8.5

7.3

الحسابي

4

عدـ كجود معمل خاص دبقرر
القرآف الكرمي.

ت

86

11

14

22.0 19.2

المتوسط

3

قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية
مبلئمة الستخداـ تقنيات التعليم
اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

%

36.7

9.6

12.4

3.58

3.94

3.99

3.72

3.83

3.81

3.80

3.79

3.71

المعياري

2

عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف
اؼبدرسة.

ت

65

34

39

17

22

1.39

1.29

1.35

1.33

1.37

1.39

1.14

1.29

1.19

الترتيب

م

المعوقات

االنحراف

درجة المعوق

18

8

7

16

11

12

13

15

17

جداً

كبيرة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

جداً

%

43.5

29.9

11.9

6.2

قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة

ت

84

40

32

11

10

 12ؼبعلمي القرآف الكرمي للتدريب على
استخداـ تقنيات التعليم.

عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر
 14االهبايب الستخداـ تقنيات التعليم
يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة
 15استخداـ معلم القرآف الكرمي
لتقنيات التعليم.
عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف
 16الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات
التعليم.
عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية
بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ
17
تقنيات التعليم يف تدريس مقرر
القرآف الكرمي.
كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ
18
التقنيات التعليمية بصورة فاعلة.

%

47.5

22.6

18.1

6.2

5.6

ت

84

44

31

8

10

%

47.5

24.9

17.5

4.5

5.6

ت

67

50

31

16

13

%

37.9

28.2

17.5

9.0

7.3

ت

86

29

36

12

14

%

48.6

16.4

20.3

6.8

7.9

ت

101

34

19

12

11

%

57.1

19.2

10.7

6.8

6.2

ت

91

34

35

6

11

%

51.4

19.2

19.8

3.4

6.2

ت

111

25

24

5

12

%

62.7

14.1

13.6

2.8

6.8

المتوسط* العام للمحور
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ضعيفة

15
8.5

كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا
13
معلم القرآف الكرمي.

الحسابي

 11العلوـ الشرعية يف ؾباؿ استخداـ
تقنيات التعليم.

المتوسط

ضعف األعداد اعبامعي ؼبعلمي

المعياري

ت

77

53

21

11

الترتيب

م

المعوقات

االنحراف

درجة المعوق

3.94

4.01

4.04

3.80

3.91

4.14

1.25

1.19

1.16

1.24

1.29

1.22

9

6

4

13

10

2

4.06

1.19

3

4.23

1.20

1

3.90

جداً

كبيرة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

جداً

ضعيفة

الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف المعياري

0.98

*اؼبتوسط اغبسايب من  5درجات.

من خبلؿ النتائج اؼبوضحة باعبدكؿ رقم (  )9-4اػباص بعبارات احملور الثاين (اؼبعوقات اليت
يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم) يتضح ما يلي:
أكالن :بلغ اؼبتوسط العاـ للمحور الثاين ( ،)3.90كىذا اؼبتوسط يقع يف الفئة الرابعة من اؼبقياس
اؼبتدرج اػبماسي اؿذم مشَت إىل درجة "كبَتة " أم أف معلمي مقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض موافقوف بدرجة كبَتة على اؼبعوقات اليت تواجههم عند
استخدامهم لتقنيات تعليم القرآف الكرمي.
**حيث مت ترتيب العبارات تنازليان حسب متوسطها اغبسايب كالتايل :
 -1يتضمن احملور الثاين (  )18فقرة جاءت فقرة كاحدة بدرجة موافقة " كبَتة جدان " كىي
الفقرة رقم ( ( )18كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ التقنيات التعليمية بصورة فاعلة ) حيث
بلغ متوسطها اغبسايب (  )4.23كىذا اؼبتوسط يقع يف الفئة اػبامسة من اؼبقياس اؼبتدرج
اػبماسي كالذم يشَت إىل خيار "موافق بدرجة كبَتة جدان " ،يف حُت جاءت باقي الفقرات
بدرجة موافقة " كبَتة " ،حيث أف اؼبتوسطات اغبسابية ؽبذه الفقرات تًتاكح ما بُت ( - 3.58
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الترتيب

م

المعوقات

االنحراف

درجة المعوق

تتاكح ما بُت
 )4.14كىذه اؼبتوسطات تقع يف الفئة الرابعة من اؼبقياس اؼبتدرج اػبماسي  ،كاليت ػر
( )4.20 - 3.41كاليت تشَت إىل خيار موافق بدرجة "كبَتة".
 - 2جاءت العبارة رقم (  )18كىي ( :كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ التقنيات التعليمية
بصورة فاعلة ) اؼبرتبة األكىل بُت الفقرات اػباصة

دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر

القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)4.23كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.20كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف
بدرجة كبَتة جدان على أف كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ التقنيات التعليمية بصورة فعالة
عند تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :البحَتم1425 ،ق) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ) كدراسة:
(الشمرم1427،ىػ ) كدراسة( :أبو حثره1431 ،ق).
-3جاءت العبارة رقم ( )2كىي ( :عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات
التعليم ) اؼبرتبة الثانية بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف
الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (

،)4.14

كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.22كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة "
كبَتة " على أف عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم تعد من
أبرز اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :السدحاف1426 ،ىػ) كأكدت عليو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
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 -4جاءت العبارة رقم (  )17كىي  ( :عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية بتحفيز اؼبعلمُت
على استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة الثالثة بُت الفقرات اػباصة
دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم،
حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)4.06كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.19كىذا يدؿ
على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف عدـ اىتماـ مشريف
العلوـ الشرعية بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ،
معد من أبرز اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف

تدريس مقرر

القرآف الكرمي.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 -5جاءت العبارة رقم (  )13كىي  ( :كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم القرآف الكرمي )
اؼبرتبة الرابعة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند
استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)4.04كاالكبراؼ
اؼبعيارم ( ،)1.16كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة "
على أف كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم القرآف الكرمي ،تعد من اؼبعوقات اليت تواجههم
عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة :كدراسة( :البحَتم1425 ،ق) .كأكصت دراسة( :السدحاف،
1426ىػ) بتخفيف العبء على اؼبعلم.
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-6جاءت العبارة رقم ( )1كىي ( :قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي) اؼبرتبة اػبامسة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف
الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة ( ،)4.02
كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.23كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة "
كبَتة " على أف قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف الكرمي ،تعد من
اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 - 7جاءت العبارة رقم (  )12كىي  ( :قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي القرآف الكرمي
للتدريب على استخداـ تقنيات التعليم) اؼبرتبة السادسة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات
اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة ( ،)4.01كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.19كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر
القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي القرآف
الكرمي للتدريب على استخداـ تقنيات التعليم،

تعد من اؼبعوقات اليت تواجههم عند

استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
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كىو ما أكدت عليو دراسة( :الشمرم1427 ،ىػ ) كدراسة( :الغيلي كاؼبنصورم2009 ،ـ)
كدراسة( :أبو حثره1431 ،ق) كدراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ) كدراسة( :الدكيش1428 ،ىػ)
كأكصت بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 - 8جاءت العبارة رقم (  )4كىي  ( :عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي) اؼبرتبة
السابعة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند
استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (

 ،)3.99كاالكبراؼ

اؼبعيارم ( ،)1.35كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على
أف عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي معد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمو مقرر القرآف
الكرمي عند تدريسهم ملقرر القرآف الكرمي .
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت
بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 - 9جاءت العبارة رقم (  )3كىي  ( :قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية مبلئمة الستخداـ
تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة الثامنة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات
اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)3.94كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.29كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر
القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف
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قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية مبلئمة

الستخداـ تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي معد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمو مقرر
القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت
بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 -10جاءت العبارة رقم (  )11كىي ( :ضعف اإلعداد اعبامعي ؼبعلمي العلوـ الشرعية يف ؾباؿ
استخداـ تقنيات التعليم) اؼبرتبة التاسعة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها
معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه
الفقرة ( ،)3.94كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.25كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي
موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف
استخداـ تقنيات التعليم

ضعف اإلعداد اعبامعي ؼبعلمي العلوـ الشرعية يف ؾباؿ

معد من اؼبعوقات اليت

تواجو معلمي مقرر القرآف الكرمي

عند

استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما توصلت إليو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
- 11جاءت العبارة رقم (  )15كىي  ( :تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة استخداـ معلم
القرآف الكرمي لتقنيات التعليم ) اؼبرتبة العاشرة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها
معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه
الفقرة ( ،)3.91كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.29كىذا يدؿ على أف معلم م مقرر القرآف الكرمي
موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة استخداـ معلم القرآف
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الكرمي لتقنيات التعليم معد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمي مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم
للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما توصلت إليو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 -12جاءت العبارة رقم (  )6كىي ( :طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة اغبصص الدراسية اؼبقرر لو
)اؼبرتبة اغبادية عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي
عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)3.83كاالكبراؼ
اؼبعيارم ( ،)1.37كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة "
على أف طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة اغبصص الدراسية اؼبقرر لو معد من اؼبعوقات اليت تواجو
معلمي مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما يتفق مع دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كدراسة( :البحَتم1425 ،ق).
-13جاءت العبارة رقم (  )7كىي  ( :منهج القرآف الكرمي ال يوجو اؼبعلمُت كبو استخداـ
تقنيات التعليم) اؼبرتبة الثانية عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو
مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)3.81كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.39كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف
بدرجة " كبَتة " على أف منهج القرآف الكرمي ال يوجو اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات التعليم
معد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمي مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف
تدريس مقرر القرآف الكرمي.
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كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ).
 -14جاءت العبارة رقم (

 )8كىي  ( :طوؿ الوقت الضركرم ألعداد تقنيات التعليم

الستخدامها يف عرض الدرس) اؼبرتبة الثالثة عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت
يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)3.80كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.14كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر
القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف طوؿ الوقت الضركرم إلعداد تقنيات التعليم
الستخدامها يف عرض الدرس م عد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمي مقرر القرآف الكرمي عند
استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي .
كىو ما أشارت عليو دراسة( :البحَتم1425 ،ق) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ) كدراسة:
(الشمرم1427،ىػ ) كدراسة( :أبو حثره1431 ،ق).
 -15جاءت العبارة رقم (  )14كىي  ( :عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر اإلهبايب الستخداـ
تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ) اؼبرتبة الرابعة عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور
اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ
اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)3.80كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.24كىذا يدؿ على أف
معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر
اإلهبايب الستخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي معد من اؼبعوقات اليت تواجههم
عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
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كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ).
 -16جاءت العبارة رقم (  )9كىي ( :االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات
التعليم) اؼبرتبة اػبامسة عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلم م مقرر
القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)3.79كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)1.29كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف
بدرجة " كبَتة " على أف االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت كبو استخداـ تقنيات التعليم م عد
من اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ).
 -17جاءت العبارة رقم (  )5كىي  ( :عدـ حرص اؼبدرسة على توفَت تقنيات التعليم اػباصة
دبقرر القرآف الكرمي) اؼبرتبة السادسة عشر بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها
معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه
الفقرة ( ،)3.72كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.33كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي
موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف عدـ حرص اؼبدرسة على توفَت تقنيات التعليم اػباصة دبقرر
القرآف الكرمي معد من اؼبعوقات اليت تواجو معلمي مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات
التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي .
كىو ما أكصت بو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ).

118

-18جاءت العبارة رقم (  )10كىي  ( :نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة لدل بعض اؼبعلمُت
الستخداـ تقنيات التعليم ) اؼبرتبة قبل األخَتة بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها
معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه
الفقرة ( ،)3.71كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.17كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي
موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة لدل بعض اؼبعلمُت
الستخداـ تقنيات التعليم تعد من اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية يف
تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 -19جاءت العبارة رقم ( )2كىي ( :عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف اؼبدرسة ) اؼبرتبة األخَتة
بُت الفقرات اػباصة دبحور اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم
لتقنيات التعليم ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة ( ،)3.58كاالكبراؼ اؼبعيارم
( ،)1.39كىذا يدؿ على أف معلمي مقرر القرآف الكرمي موافقوف بدرجة " كبَتة " على أف
عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف اؼبدرسة معد من اؼبعوقات اليت تواجههم عند استخدامهم
للتقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
كيشَت الباحث ىنا بعد عرض النتائج السابقة إىل توافر التقنيات التقليدية يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض بشكل أكرب مقارنة بالتقنيات اغبديثة كىو ما تلخصو نتائج السؤاؿ
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األكؿ ،كيف اإلجابة عن السؤاؿ الثالث كالذم يبثل احملور الثاين من ؿباكر االستبانة قبد
اؼبستهدفُت بالدراسة كافقوا كبشكل كبَت على كجود معوقات عند استخدامهم تقنيات التعليم.
جدول رقم ( )10-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

الدراسة عن المعوقات التي يواجهها معلمو مقرر القرآن الكريم عند استخدامهم لتقنيات
التعليم.

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف

ت

101

الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم.

57.1 %

عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية
17

ضعيفة

62.7 %

ت

91

جداً

التقنيات التعليمية بصورة فاعلة.

14.1

13.6

2.8

6.8

34

19

12

11

19.2

10.7

6.8

6.2

34

35

6

11

بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ
تقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف 51.4 %

19.2

19.8

3.4

6.2

ضعيفة

كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ

ت

المتوسط الحسابي

16

111

25

24

5

12

الترتيب

م

18

المعوقات

االنحراف المعياري

درجة المعوق

4.23

1.20

1

4.14

1.22

2

4.06

1.19

3

الكرمي.
13

1

84

كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم

ت

القرآف الكرمي.

47.5 %

قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة

ت

اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

50.3 %

 12قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي
القرآف الكرمي للتدريب على استخداـ

ت

89

84

47.5 %

44

31

8

10

24.9

17.5

4.5

5.6

36

30

10

12

20.3

16.9

5.6

6.8

40

32

11

10

22.6

18.1

6.2

5.6
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4.04

4.02

4.01

1.16

1.23

1.19

4

5

6

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

جداً

ضعيفة

المتوسط الحسابي

م

الترتيب

المعوقات

االنحراف المعياري

درجة المعوق

تقنيات التعليم.
4

عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف

ت

الكرمي.

54.2 %

قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية
3

مبلئمة الستخداـ تقنيات التعليم
اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.
ضعف األعداد اعبامعي ؼبعلمي العلوـ

 11الشرعية يف ؾباؿ استخداـ تقنيات
التعليم.
تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة
 15استخداـ معلم القرآف الكرمي لتقنيات
التعليم.
6

7

86

49.1 %
ت

77

43.5 %
ت

86

48.6 %

طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة

ت

اغبصص الدراسية اؼبقرر لو.

45.8 %

81

منهج القرآف الكرمي ال يوجو اؼبعلمُت

ت

كبو استخداـ تقنيات التعليم.

46.3 %

طوؿ الوقت الضركرم ألعداد تقنيات
8

ت

96

التعليم الستخدامها يف عرض
الدرس.

 14عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر

ت

82

60

33.9 %
ت

67

27

25

13

16

15.3

14.1

7.3

9.0

32

32

11

14

18.3

18.3

6.3

8.0

53

21

11

15

29.9

11.9

6.2

8.5

29

36

12

14

16.4

20.3

6.8

7.9

31

31

17

17

17.5

17.5

9.6

9.6

31

30

15

19

17.5

16.9

8.5

10.7

53

42

13

9

29.9

23.7

7.3

5.1

50

31

16

13
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3.99

3.94

3.94

3.91

3.83

3.81

3.80

3.80

1.35

1.29

1.25

1.29

1.37

1.39

1.14

1.24

7

8

8

10

11

12

13

13

كبيرة جداً
37.9 %

عدـ حرص اؼبدرسة بتوفَت تقنيات

ت

التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

39.5 %

نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة لدل
 10بعض اؼبعلمُت الستخداـ تقنيات

53

29.9 %

التعليم.
2

ت

70

65

عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف

ت

اؼبدرسة.

36.7 %

كبيرة

كبو استخداـ تقنيات التعليم.

متوسطة

5

االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت

ت

ضعيفة

9

67

جداً

تدريس مقرر القرآف الكرمي.

50

32

10

18

ضعيفة

االهبايب الستخداـ تقنيات التعليم يف

37.9 %

28.2

17.5

9.0

7.3

28.2

18.1

5.6

10.2

36

37

18

16

20.3

20.9

10.2

9.0

60

36

15

13

33.9

20.3

8.5

7.3

34

39

17

22

19.2

22.0

9.6

12.4

المتوسط الحسابي

م

3.79

3.72

3.71

3.58

1.29

1.33

1.19

1.39

المتوسط* العام للمحور

3.90

االنحراف المعياري

0.98

* اؼبتوسط اغبسايب من  5درجات.
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الترتيب

المعوقات

االنحراف المعياري

درجة المعوق

15

16

17

18

 -انياً :بطاقة المالحظة:

 تحليل المعلومات العامة:قاـ الباحث بتحليل بيانات بطاقة اؼببلحظة العامة ،كذلك ؼبعرفة كاقع أفراد عينة الدراسة من
حيث :اؼبؤىل العلمي ،كنوعو ،كعدد اغبصص الدراسية ،كعدد سنوات اػبربة ،كعدد الدكرات
التدرييبة اليت مت االلتحاؽ هبا يف ؾباؿ تقنيات التعليم.
جدول رقم ()11-4
توزيع عينة الدراسة وفق المؤىل العلمي.
المؤىل العلمي

العدد

النسبة

بكالوريوس

20

87.0

ماجستَت

3

13.0

المجموع

23

100.0

 - 1اؼبؤىل العلمي :يتضح من البيانات الواردة يف اعبدكؿ (  )11-4اػباص باؼبؤىل العلمي
ألفراد عينة الدراسة أف الغالبية العظمي(

 )20معلمان من أفراد عينة الدراسة من ضبلة

البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم ( )%87من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف مقابل (  )3من
أفراد عينة الدراسة حاصلُت على اؼباجستَت كىم األقلية  ،حيث بلغت نسبتهم ( )%13من
إصبايل أفراد عينة الدراسة كالرسم البياين التايل يوضح ذلك.
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فبا سبق يتبُت للباحث أف اؼبستول التعليمي ألفراد العينة مرتفع ،فبا يعٍت أف غالبيتهم مؤىلُت
علميان ،بالتايل ففهنم يتفهموف جيدان أف مبلحظتهم أثناء تدريسهم ؼبقرر القرآف الكرمي
ستستخدـ نتائجو للغرض العلمي فقط ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك.
شكل رقم ()6-4
توزيع عينة الدراسة وفق المؤىل العلمي.
ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ ﺍﻝﻉﻝﻡﻱ

ﺏﻙﺍﻝﻭﺭﻱﻭﺱ
ﻡﺍﺝﺱﺕﻱﺭ

% 13.0

% 87.0

جدول رقم ()12-4
توزيع عينة الدراسة وفق نوع المؤىل.
نوع المؤىل

العدد

النسبة

تربوم

23

100.0

المجموع

23

100.0
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 - 2نوع اؼبؤىل  :يتضح من اعبدكؿ ( )12-4اػباص بتوزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لنوع
اؼبؤىل أف صبيع أفراد عينة الدراسة نوع مؤىلهم العلمي تربوم ،كىو مؤشر جيد على زبصصهم
يف ىذا اعبانب فبا قد يعطي إجابات كافية على ؿباكر بطاقة اؼببلحظة ،كالرسم البياين التايل
يوضح ذلك:
شكل رقم ()7-4

توزيع عينة الدراسة وفق نوع المؤىل.
ﻥﻭﻉ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ

ﺕﺭﺏﻭﻱ

% 100.0

جدول رقم ()13-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الحصص.
عدد الحصص

العدد

النسبة

 12حصة فأقل

1

4.3

من  13إىل  15حصة

2

8.8

من  16إىل  18حصة

9

39.1

من  19إىل  21حصة

6

26.1

من  22حصة فأكثر

5

21.7

المجموع

23

100.0
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 - 3عدد اغبصص :يتضح من خبلؿ البيانات الواردة يف اعبدكؿ ( )13-4اػباص بتوزيع
أفراد عينة الدراسة كفقان لعدد اغبصص أف (  )9من أفراد عينة الدراسة يًتاكح عدد حصصهم
من ( )18 -16حصة كيأتوف يف اؼبرتبة األكىل حيث بلغت نسبتهم (  )%39.1من إصبايل
أفراد عينة الدراسة ،يليها يف الًتتيب أفراد عينة الدراسة الذين تًتاكح عدد حصصهم ما بُت
( )21- 19حصة ،حيث بلغت نسبتهم (  )%26.1من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يليها يف
الًتتيب أفراد عينة الدراسة الذين تًتاكح عدد حصصهم من (  )22حصة فأكثر حيث بلغت
نسبتهم ( )%21.5من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،مث يأيت يف اؼبرتبة األخَتة أفراد عينة الدراسة
الذين تًتاكح عدد حصصهم من ( )12حصة فأقل ،حيث بلغت نسبتهم ( )%4.3من إصبايل
أفراد عينة الدراسة ،كالرسم البياين التايل يوضح ذلك:
شكل رقم ( )8-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الحصص.
ﻉﺩﺩ ﺍﻝﺡﺹﺹ

ﻡ  12ﺡﺹﺓﻑﺃﻕﻝ
ﻡﻥ  13ﺇﻝﻯ 15
ﻡﻥ  16ﺇﻝﻯ 18
ﻡﻥ  19ﺇﻝﻯ 21

% 26.1

ﻡﻥ  22ﺡﺹﺓﻑﺃﻙﺙﺭ

%39.1

% 21.7
% 4.3

% 8.8
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جدول رقم ()14-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد سنوات الخبرة.
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة

أقل من  10سنوات

1

4.3

من  10إىل  14سنة

9

39.2

من  15إىل  19سنة

8

34.8

من  20سنة فأكثر

5

21.7

المجموع

23

100.0

 - 4عدد سنوات اػبربة :يتبُت من اعبدكؿ ( )14-4اػباص بتوزيع أفراد عينة الدراسة كفقان
لعدد سنوات اػبربة .أف (  )9من أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خربهتم تًتاكح ما بُت ( -10
 )14كيأتوف يف اؼبرتبة األكىل حيث بلغت نسبتهم ( )%39.2من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف
حُت أف (  )8من أفراد عينة الدراسة الذين تًتاكح عدد سنوات خرباهتم من (  )19-15سنة
يأتوف يف اؼبرتبة الثانية حيث بلغت نسبتهم (  )%34.8من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،بينما
ىناؾ ( )5من أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خرباهتم من(  )20سنة فأكثر ،كيأتوف يف اؼبرتبة
الثالثة حيث بلغت نسبتهم (  )%21.7من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف مقابل (  )1من أفراد
عينة الدراسة عدد سنوات خربتو أقل من (  )10سنوات ،كيأيت يف اؼبرتبة األخَتة حيث بلغت
نسبتو ( )%4.3من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ على أف نسبة كبَتة من عينة الدراسة
ؽبم خربة طويلة يف التعليم األمر الذم قد يسهم يف تصور كاقع استخدامهم لتقنيات التعليم من
خبلؿ اؼببلحظة ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك:
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شكل رقم ()9-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد سنوات الخبرة.
ﻉﺩﺩﺱﻥﻭﺍﺕ ﺍﻝﺥﺏﺭﺓ

ﺃﻕﻝ ﻡﻥ 10ﺱﻥﻭﺍﺕ
ﻡﻥ  10ﺇﻝﻯ 14ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ  15ﺇﻝﻯ 19ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ 20ﺱﻥﺓﻑﺃﻙﺙﺭ

% 34.8
% 21.7

% 4.3

% 39.2

جدول رقم ()15-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال تقنيات التعليم.
عدد الدورات

العدد

النسبة

ال يوجد

4

17.4

من 2 -1

8

34.8

من 4 – 3

7

30.5

من  5فأكثر

1

4.3

مل وبدد

3

13.0

المجموع

23

100.0
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 - 5عدد الدكرات التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم :يتضح من خبلؿ البيانات الواردة يف
اعبدكؿ ( )15-4اػباص بعدد الدكرات التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم ،أف (  )8من أفراد
عينة الدراسة تًتاكح عدد دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم من (  )2-1كيأتوف يف اؼبرتبة
األكىل حيث بلغت نسبتهم (  )%34.8من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،يف حُت أف (  )7من
أفراد عينة الدراسة تًتاكح عدد دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم من (  )4-3كيأتوف يف
اؼبرتبة الثانية ،حيث بلغت نسبتهم (  )%30.5من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كيأيت يف اؼبرتبة
األخَتة أفراد عينة الدراسة الذين بلغت عدد دكراهتم التدريبية يف ؾباؿ التقنية من (  )5فأكثر،
كىم األقلية حيث يبثلوف نسبة (  )%4.3من إصبايل أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ على أف
معظم عينة الدراسة تلقوا دكرات تدريبية يف تقنيات التعليم فبا يعٍت أهنم يف الغالب مهتموف
بتقنيات التعليم كتطبيقها ،كالشكل البياين التايل يوضح ذلك:
شكل رقم ()10-4
توزيع عينة الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال تقنيات التعليم.
ﻉﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏﻱﺓ

الﻱﻭﺝﺩ
ﻡﻥ 2 -1
ﻡﻥ 4 - 3

% 4.3

% 13.0

% 30.5

ﻡﻥ 5ﻑﺃﻙﺙﺭ
ﻝﻡﻱﺡﺩﺩ

% 34.8

% 17.4
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 تحليل ومناقشة النتائج المتعلق بسؤال الدراسة الخاص ببطاقة المالحظة:-

السؤال الثاني :ما مدى استخدام معلمي العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات

التعليم في تدريس مقرر القرآن الكريم؟
** كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ النسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات
اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  ،حوؿ مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة
الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي  ،كقد مت ترتيب العبارات تنازليان حسب
املتكسط اغبسايب كاعبدكؿ رقم ( )18-4يوضح ذلك.
كلتسهيل تفسَت نتائج ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث األسلوب التايل لتحديد مستول
اإلجابة على بنود السؤاؿ .حيث مت إعطاء كزف للبدائل( :كبَتة =

 ،3متوسطة= ،2

ضعيفة=  ،)1مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل ثبلثة مستويات متساكية اؼبدل من خبلؿ
اؼبعادلة التالية:
طوؿ الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = (0.67 = 3 ÷ )1-3
لنحصل على التصنيف التايل:
جدول رقم ()16-4
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث.
الوصف

مدى المتوسطات

كبَتة

3.00 – 2.34

متوسطة

2.33 – 1.68

ضعيفة

1.67 – 1.00
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جدول رقم ()17-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لنتائج مالحظة مدى
استخدام معلمي العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم في تدريس مقرر القرآن
الكريم.

%

0.00

43.5

47.8

8.7

يستخدـ اؼبعلم السبورة التفاعلية أثناء

ت

4

2

3

14

عرض الدرس.

%

17.4

8.7

13.0

60.9

يشاىد الطبلب اآليات عن طريق

ت

جهاز التلفزيوف.

%

100.0

يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق جهاز

ت

23

الفيديو كأشرطة فيديو.

%

يستمع الطبلب إىل اآليات عن طريق

ت

8

1

1

3

18

%

4.3

4.3

13.0

يستخدـ اؼبعلم مكربات الصوت.

ت

3

0

2

18

%

2.11

0.93

6

100.0

78.3

(ظباعات) أثناء عرض الدرس لسماع

1.48

0.51

10

23

اؼبسجل كأشرطة اؼبسجل.

اآليات.
7

كبيرة

6

متوسطة

5

ضعيفة

4

غير متوفرة

3

العادية أثناء عرض الدرس.

المتوسط الحسابي

2

يستخدـ اؼبعلم السبورة البيضاء

ت

0

10

11

2

الترتيب

م

1

التقنيات التعليمية

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

13.0

0.00

8.7

78.3

يستخدـ اؼبعلم اؼبيكرفوف أثناء عرض

ت

23

الدرس لبلستماع إىل تبلكة الطبلب.

%

100.0

يُفيد اؼبعلم من تقنيات اغباسب آيل

ت

5

1
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2

15

1.60

2.20

2.38

0.89

1.10

0.92

9

4

3

كبيرة

متوسطة

( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي

يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض البيانات

ت

4

1

3

65.2

15

) ((Data showلعرض الدرس.

%

17.4

4.3

13.0

65.2

يوجو اؼبعلم الطبلب عن طريق

ت

1

0

0

22

 11استخداـ جهاز ) )DBSاػباص
بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب.
يستخدـ اؼبعلم الطابعة لطباعة
 12األكراؽ اػباصة بالدرس كأكراؽ
العمل.
يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق
13

ضعيفة

%

100.0

أثناء عرض الدرس.
10

غير متوفرة

يستخدـ اؼبعلم أقراص فبغنطة

ت

23

%

4.3

0.00

0.00

95.7

ت

23

%

100.0

ت

3

1

1

%

13.0

4.3

4.3

2.13

3.00

0.99

0.00

5

1

18

برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف
الكرمي مثل :اؼبعلم االلكًتكين –

المتوسط الحسابي

أثناء عرض الدرس.

%

21.7

4.3

8.7

الترتيب

م

9

التقنيات التعليمية

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

78.3

2.40

0.89

2

اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.
يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت ت

0

3

1

19

عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل:
 14ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف
الشريف -قرآف (إـ يب ثرم)-

%

0.00

13.0

اعبمعية العلمية السعودية للقرآف
كعلومو أثناء عرض الدرس لئلفادة
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4.3

82.6

1.75

0.50

8

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

غير متوفرة

المتوسط الحسابي

م

الترتيب

التقنيات التعليمية

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

منها.
يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت ت

2

2

2

17

خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان
15

كتبلكة كتفسَتان مثل:

نوف للقرآف

كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف

%

8.7

8.7

8.7

73.9

2.00

0.89

7

الكرمي – كرتل أثناء عرض الدرس
لئلفادة منها.
يدرب اؼبعلم الطبلب يف اؼبعمل
 16اػباص دبقرر القرآف الكرمي على
التبلكة كاغبفظ كالتجويد.
يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض الشرائح
 17الشفافة الثابتة

)،)Slides

كشفافيات للعرض أثناء شرح الدرس
يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض الصور
 18اؼبعتمة (الفانوس السحرم) أثناء
عرض الدرس.
يوجو اؼبعلم الطبلب كبو الصحائف
19

ت
%

0
0.00

0
0.00

1
4.3

ت

22
95.7
23

%

100.0

ت

23

%
ت

100.0
0

0

1

22

اغبائطية اػباصة دبقرر القرآف الكرمي
لئلفادة فبا ربويو من معارؼ

%

1.00

0.00

11

0.00

0.00

4.3

95.7

1.00

0.00

كتوجيهات.

المتوسط* العام للمحور

1.70
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11

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

غير متوفرة

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

م

الترتيب

التقنيات التعليمية

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

0.58

* اؼبتوسط اغبسايب من  5درجات.

*من خبلؿ النتائج اؼبوضحة باعبدكؿ رقم ( )17-4اػباص باحملور األكؿ (مدل
استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي)
يتضح ما يلي-:
استجابات أفراد الدراسة على السؤاؿ الثاين ( :مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة
الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ) ككل جاءت بدرجة " متوسطة " حيث
أف الوسط اغباسيب العاـ للمحور ىو ( )%1.70كىذا الوسط يقع يف الفئة الثانية ،كفقان ؼبقياس
ليكارت الثبلثي ( )2.33 -1.68كالذم يشَت إىل استخداـ متوسطة ،كىذا يدؿ على أف أفراد
عينة الدراسة يستخدموف التقنيات التعليمية ككل بدرجة متوسطة ،كيعزك الباحث إىل أف السبب
يف ذلك ىو نتيجة عدـ توافر بعض التقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي أك
مثؿ ذلك :توجيو اؼبعلم الطبلب عن طريق استخداـ جهاز
استخدامها بدرجة ضعيفة ،ك ا
))DBS

اػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب  ،استخداـ اؼبعلم الطابعة لطباعة األكراؽ

اػباصة بالدرس كأكراؽ العمل  ،استخداـ اؼبعلم جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة
)(Slidesكشفافيات للعرض أثناء شرح الدرس  ،استخداـ اؼبعلم جهاز عرض الصور اؼبعتمة
(الفانوس السحرم) أثناء عرض الدرس  ،استخداـ اؼبعلم أقراص فبغنطة ( )CDخاصة دبقرر
القرآف الكرمي أثناء عرض الدرس  ،استخداـ اؼبعلم اؼبيكرفوف أثناء عرض الدرس لبلستماع إىل
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تبلكة الطبلب  ،ـ شاىد الطبلب اآليات عن طريق جهاز التلفزيوف  ،قياـ اؼبعلم بعرض اآليات
عن طريق جهاز الفيديو كأشرطة فيديو.
** مت ترتيب العبارات تنازليان حسب كسطها اغبسايب كالتايل:
 - 1جاءت العبارة رقم (  )11كىي ( :يوجو اؼبعلم الطبلب عن طريق استخداـ جهاز
( )DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب ) اؼبرتبة األكىل بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور
توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من
كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)3كىذا يدؿ على أف تقنية
توجيو اؼبعلم للطبلب عن طريق استخداـ جهاز ) )DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة
الطبلب غَت مستخدمة.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت بو
دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
 - 2جاءت العبارة رقم ( )13كىي( :يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق برؾبيات تعليمية خاصة
دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد ) اؼبرتبة الثانية بُت
الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ، )2.40كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.89كىذا يدؿ على عدـ استخداـ تقنية عرض اؼبعلم
لآليات عن طريق برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل :اؼبعلم االلكًتكين –
اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.
كىو ما أكدت عليو دراسة( :صبحي كعبد اهلل2004 ،ـ) كدراسة( :الزىراين1426 ،ىػ)
كدراسة( :القديرم1428 ،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 - 3جاءت العبارة رقم (  )8كىي  ( :يُفيد اؼبعلم من تقنيات اغباسب آيل أثناء عرض
الدرس) اؼبرتبة الثالثة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي
يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب
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ؽبذه الفقرة (  ،)2.38كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.92كىذا يدؿ على أف اؼبعلم ال يفيد من
تقنيات اغباسب اآليل أثناء عرض الدرس .
كىو ما أكدت عليو دراسة( :ؿبمود2001 ،ـ) كدراسة( :صبحي كعبد اهلل2004 ،ـ) ك
دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ).
 - 4جاءت العبارة رقم ( )6كىي( :يستخدـ اؼبعلم مكربات الصوت( .ظباعات) أثناء عرض
الدرس لسماع اآليات ) اؼبرتبة الرابعة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة
دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث
بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ، )2.20كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)1.10كىذا يدؿ على أف
اؼبعلم ال يستخدـ مكربات الصوت (ظباعات) أثناء عرض الدرس لسماع اآليات.
كىو ما أكصت بو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) كدراسة:
(السدحاف1426 ،ىػ).
 - 5جاءت العبارة رقم (  )10كىي ( :يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض البيانات
لعرض الدرس ) اؼبرتبة اػبامسة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر
القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ
اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)2.13كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)0.99كىذا يدؿ على أف نسبة
قليلة جدان من اؼبعلمُت ىم الذين يستخدموف ( )Data showأثناء عرض الدرس.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) ك دراسة( :الشباطات2004 ،ـ) كدراسة:

))Data show

(السدحاف1426 ،ىػ).
 - 6جاءت العبارة رقم (  )2كىي ( :يستخدـ اؼبعلم السبورة التفاعلية أثناء عرض الدرس )
اؼبرتبة السادسة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف
اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب
ؽبذه الفقرة (  ،)2.11كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.93كىذا يدؿ على أف نسبة قليلة جدان من
اؼبعلمُت ىم الذين يستخدموف السبورة التفاعلية أثناء عرض الدرس.
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كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كدراسة( :الشباطات2004 ،ـ).
 - 7جاءت العبارة رقم (  )15كىي ( :يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت خاصة دبقرر
القرآف الكرمي حفظان كتبلكة كتفسَتان مثل :نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف
الكرمي – كرتل أثناء عرض الدرس لئلفادة منها) اؼبرتبة السابعة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر
تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة
نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)2.00كاالكبراؼ اؼبعيارم ( ،)0.79
كىذا يدؿ على أف نسبة قليلة جدان من اؼبعلمُت ىم الذين يوجهوف الطبلب كبو مواقع انًتنت
خاصة دبقرر القرآف الكرمي.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 - 8جاءت العبارة رقم (  )14كىي ( :يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت عامة هتتم
بالقرآف الكرمي كعلومو مثل :ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرآف (إـ يب ثرم)-
اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو أثناء عرض الدرس لئلفادة منها ) اؼبرتبة الثامنة بُت
الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه الفقرة
( ،)1.75كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.50كىذا يدؿ على أف نسبة قليلة جدان من اؼبعلمُت ىم
الذين يوجهوف الطبلب كبو مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل :ؾبمع اؼبلك
فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرآف (إـ يب ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو
أثناء عرض الدرس لئلفادة منها.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423،ىػ) كأكصت بو دراسة( :الفوزاف1431،ىػ).
 - 9جاءت العبارة رقم (  )5كىي  ( :يستمع الطبلب إىل اآليات عن طريق اؼبسجل كأشرطة
اؼبسجل) اؼبرتبة التاسعة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف
الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذه الفقرة (  ،)1.60كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.89كىذا يدؿ على أف تقنية استماع
الطبلب إىل اآليات عن طريق اؼبسجل كأشرطة اؼبسجل" متوافرة بنسبة قليلة جدان.
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كىو ما أكدت عليو إليو دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) كدراسة( :السدحاف1426 ،ىػ).
 -10جاءت العبارة رقم (  )1كىي  ( :يستخدـ اؼبعلم السبورة العادية أثناء عرض الدرس )
اؼبرتبة قبل األخَتة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف
اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب
ؽبذه الفقرة (  ،)1.48كاالكبراؼ اؼبعيارم (  ،)0.51كىذا يدؿ على أف تقنية استخداـ اؼبعلم
السبورة البيضاء العادية أثناء عرض الدرس متوافرة كتستخدـ بشكل أكرب.
كىو ما أكصت بو دراسة( :العقيدم1423 ،ىػ) ك دراسة( :الشباطات2004 ،ـ)
كأكصت بأنبية تنويع تقنيات التعليم عند تدريس مقرر القرآف الكرمي.
 -11جاءت كبلن من العبارة رقم (  )16كىي( :يدرب اؼبعلم الطبلب يف اؼبعمل اػباص دبقرر
القرآف الكرمي على التبلكة كاغبفظ كالتجويد) كالعبارة رقم ( )19كىي( :يوجو اؼبعلم الطبلب كبو
الصحائف اغبائطية اػباصة دبقرر القرآف الكرمي لئلفادة فبا ربويو معارؼ كتوجيهات

) اؼبرتبة

األخَتة بُت الفقرات اؼبتعلقة دبحور توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس
الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،دبتوسط حسايب متكرر للعبارتُت كىو
( ،)1كىذا يدؿ على عدـ توافر كبلن من :تدريب اؼبعلم للطبلب يف اؼبعمل اػباص دبقرر القرآف
الكرمي على التبلكة كاغبفظ كالتجويد ،كتوجيو اؼبعلم للطبلب كبو الصحائف اغبائطية اػباصة
دبقرر القرآف الكرمي لئلفادة فبا ربويو معارؼ كتوجيهات).
كىو ما أكدت عليو دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) كدراسة( :السبيعي1429 ،ىػ) كأكصت
بو دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
- 12مل يتم اإلجابة عن بعض العبارات ألهنا غَت متوافرة هنائيان ،كبناءن على ذلك فاؼبعلموف ال

يستخدموهنا ،كىذه العبارات ىي :العبارة رقم (  ( )3يشاىد الطبلب اآليات عن طريق جهاز
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التلفزيوف) .كالعبارة رقم (  )4كىي ( :يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق جهاز الفيديو كأشرطة
فيديو) .كالعبارة رقم (  )7كىي ( :يستخدـ اؼبعلم اؼبيكرفوف أثناء عرض الدرس لبلستماع إىل
تبلكة الطبلب ) .كالعبارة رقم (  )9كىي ( :يستخدـ اؼبعلم أقراص فبغنطة ( )CDخاصة دبقرر
القرآف الكرمي أثناء عرض الدرس ) .كالعبارة رقم (  )12كىي ( :يستخدـ اؼبعلم الطابعة لطباعة
األكراؽ اػباصة بالدرس كأكراؽ العمل ) .كالعبارة رقم ( )17كىي( :يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض
الشرائح الشفافة الثابتة ( ،(Slidesكشفافيات للعرض أثناء شرح الدرس ) .كالعبارة رقم ( )18
كىي( :يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم) أثناء عرض الدرس).
كيف اعبملة بعد استعراض نتائج السؤاؿ الثاين كالذم استخدمت بطاقة اؼببلحظة لئلجابة عليو
بأف أفراد عينة الدراسة يستخدموف التقنيات التعليمية ككل بدرجة متوسطة ،كيعزك الباحث ذلك
نتيجة عدـ توافر بعض التقنيات التعليمية يف تدريس مقرر القرآف الكرمي أك استخدامها بدرجة
ضعيفة ،كما يبلحظ استخدامهم للتقنيات التقليدية أكثر من استخدامهم للتقنيات اغبديثة عند
تدريسهم ؼبقرر القرآف الكرمي.
جدول رقم ()18-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظة مدى

استخدام معلمي العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم في تدريس مقرر القرآن
الكريم.
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الترتيب

التقنيات التعليمية

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

الفصل الخامس:
ملخص الدراسة واالستنتاجات والتوصيات
ملخص الدراسة.-نتائج الدراسة.

-توصيات الدراسة.

-مقترحات الدراسة.
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تمهيد:يتضمن ىذا الفصل تلخيصان ؼبا مت عرضو يف الفصوؿ األربعة السابقة ،مع أبرز االستنتاجات
اليت مت التوصل إليها ،مث أىم التوصيات كاؼبقًتحات يف ضوء نتائج الدراسة:

 -ملخص الدراسة:

اشتملت ىذه الدراسة على طبسة فصوؿ كىي:

الفصل األول :اإلطار العاـ للدراسة:
 مقدمة الدراسة :عرض الباحث من خبلؽبا ما يوصل القارئ إىل اإلحساس دبشكلةالدراسة.
 مشكلة الدراسة :كضح فيها الباحث مشكلة الدراسة. أسئلة الدراسة :حيث سعت الدراسة لئلجابة عن األسئلة اآلتية:السؤاؿ األكؿ :ما درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية
اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت؟
السؤاؿ الثاين  :ما مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف
تدريس مقرر القرآف الكرمي ؟
السؤاؿ الثالث :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم للتقنيات
اغبديثة من كجهة نظهرىم؟
-أىداف الدراسة :حيث كضح الباحث أىم أىداؼ الدراسة يف اآليت:

- 1التعرؼ إىل كاقع توافر تقنيات التعليم يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض.
- 2معرفة كاقع استخداـ معلمي القرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية لتقنيات التعليم أثناء
تدريسهم
- 3التعرؼ إىل اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات
التعليم.
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- 4التوصل إىل توصيات كمقًتحات مبنية على نتائج ىذه الدراسة  :تفيد اؼبهتمُت يف
كزارة الًتبية كالتعليم كالقائمُت على تطوير اؼبناىج يف توظيف ىذه اؼبقًتحات
كالتوصيات يف صاحل العملية التعليمية.
أىمية الدراسة :أكالن :تتمثل أنبية الدراسة العلمية يف األيت:
- 4تتجلى أنبية ىذه الدراسة فيما ىي متعلقة بو كىو مقرر القرآف الكرمي.
- 5الكشف عن الواقع الفعلي لتقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي باؼبرحلة
الثانوية من حيث توافرىا كاستخداـ اؼبعلمُت ؽبا كاؼبعوقات اليت تواجههم عند
استخدامها.
- 6من اؼبمكن أف يساىم ىذا البحث يف توفَت قاعدة معرفية عن كاقع استخداـ تقنيات
التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
ثانيان :األنبية العملية كتتمثل يف األيت:
 - 3األنبية اؼبتزايدة الستخداـ تقنيات التعليم كخصوصان يف مقرر القرآف الكرمي،
كذلك ؼبواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي يف ميداف التعليم.
 - 4يفتح اجملاؿ أماـ الباحثُت إلجراء حبوث ذبريبية حوؿ فاعلية استخداـ تقنيات
التعليم يف تدريس القرآف الكرمي.
-حدود الدراسة :حيث بينها الباحث اغبدكد اآلتية:

اغبدكد اؼبكانية :مدراس التعليم العاـ الثانوية اغبكومية النهارية للبنُت دبدينةالرياض.
-اغبدكد الزمانية :الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي1432 :ىػ 1433 -ىػ.

اغبدكد اؼبوضوعية :كتقتصر على دراسة كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف تدريسالقرآف الكرمي باؼبرحلة الثانوية يف مدينة الرياض كمعوقات استخدامها.

-مصطلحات الدراسة :كقد عرؼ الباحث أىم اؼبصطلحات كاليت كردت يف عنواف ىذه

الدراسة :كواقع ،كتقنيات التعليم ،كاؼبعوقات.
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الفصل الثاني :اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

أوالً :اإلطار النظري :حيث تناكؿ الباحث فيو عدة ؿباكر تتعلق دبوضوع ىذه الدراسة كىي:

احملور األكؿ :القرآف الكرمي من حيث تعريفو ،كفضل تعلمو كتعليمو ،كآداب تبلكتو الظاىرة مث
الباطنة ،كأنبية تدريسو ،كأىداؼ تدريسو ،كأىداؼ تدريسو يف اؼبرحلة الثانوية ،مث مقرر القرآف
الكرمي يف اؼبرحلة الثانوية جبميع أقسامها.
احملور الثاين :تقنيات التعليم من ناحية مفهومها ،كأنبية استخدامها ،كالفوائد التعليمية

الستخدامها ،كفبيزات استخدامها من ناحية التلميذ كاؼبعلم كاؼبقرر ،كمعايَت كقواعد استخدامها،
كمعوقاهتا ،كالتأصيل الشرعي الستخدامها يف تدريس القرآف الكرمي ،مث تصنيف تقنيات التعليم
اؼبستخدمة يف تدريس القرآف الكرمي ،مث مباذج من تقنيات التعليم اؼبستخدمة يف تدريس القرآف
الكرمي ،كاغباسب اآليل ،كالربؾبيات اغباسوبية ،كمعمل القرآف الكرمي ،كالسبورة التفاعلية ،كمواقع
القرآف الكرمي على الشبكة العنكبوتية العاؼبية (االنًتنت).
انياً :الدراسات السابقة :حيث تناكؿ فيها الباحث ؿبورين:
احملور األكؿ :دراسات متعلقة بتدريس القرآف الكرمي كىي :دراسة( :العقيدم1423 ،ىػ).
دراسة( :الشباطات2004 ،ـ) .دراسة( :البحَتم1425 ،ق) .دراسة( :السدحاف1426 ،ىػ).
دراسة( :الشمرم1427 ،ىػ ) .دراسة( :الغيلي كاؼبنصورم2009 ،ـ) .دراسة( :أبو حثره،
1431ق) .دراسة( :الفوزاف1431،ىػ) .دراسة( :اؼبطركدم1432 ،ىػ).
احملور الثاين :دراسات متعلقة باستخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي كىي:
دراسة( :الزعاقي1415 ،ىػ) .دراسة( :اليوسف1421 ،ىػ) .دراسة( :ؿبمود2001 ،ـ).
دراسة( :صبحي كعبد اهلل،

2004ـ) .دراسة( :الزىراين1426 ،ىػ) .دراسة( :الدكيش،

1428ىػ).دراسة ( :العنزم1428 ،ىػ) .دراسة( :القديرم1428 ،ىػ) .دراسة( :السبيعي،
1429ىػ) .دراسة( :الذكادم1431،ىػ).
كقد مت التعليق على كل قسم بشكل منفرد ،مث تعليق عاـ على كل األقساـ.
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الفصل الثالث :منهج الدراسة كإجراءاهتا:
كيتكوف ىذا الفصل من احملاكر التالية:

منهج الدراسة :استخدـ الباحث استخدـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي .مجتمع الدراسة :تكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع معلمي العلوـ الشرعية باؼبدارس الثانويةاغبكومية يف مدينة الرياض ،للعاـ الدراسي 1432ىػ 1433 -ق الفصل الدراسي الثاين.
عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة (  )177معلمان من معلمي العلوـ الشرعية كزعتعليهم االستبانة ،كمت مبلحظة ( )23معلمان.
أداتي الدراسة :استخداـ الباحث لتحقيق أىداؼ الدراسة أداتُت نبا :االستبانة كبطاقةاؼببلحظة ،كاستخدمت االستبانة لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ للدراسة كىو :ما درجة توافر تقنيات
التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر
اؼبعلمُت؟ ككذلك لئلجابة على التساؤؿ الثالث :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف
الكرمي عند استخدامهم للتقنيات اغبديثة من كجهة نظهرىم؟ كلئلجابة على التساؤؿ الثاين :ما
مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف
الكرمي ؟ استخداـ الباحث بطاقة اؼببلحظة.
بناء أداتي الدراسة :سار الباحث كفق الطرؽ العلمية كاػبطوات اػباصة ببناء أداة االستبانةكبطاقة اؼببلحظة ،حىت بصورتيهما النهائية.
المعالجات اإلحصائية :للوصوؿ إىل النتائج النهائية للدراسة ،استخدـ الباحث األساليب
اإلحصائية اآلتية:
 - 1التوزيعات التكرارية ،كالنسب اؼبئوية اليت هتدؼ إىل التعرؼ على تكرار اإلجابات
لدل ؾبتمع الدراسة .
 - 2االكبراؼ اؼبعيارم ،كالوسط اغبسايب ؼبعرفة تشتت القيم عن بعضها البعض.
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 - 3أحد اؼبواقع اؼبتخصصة يف حساب العينة اؼبمثلة للمجتمع كىو موقع

:

""http://www.raosoft.com/samplesize.html

 - 4معامل ارتباط "بَتسوف" لقياس العبلقة بُت بنود احملور.
 - 5معامل "ألفا كركنباخ" لقياس ثبات االستبانة.
 - 6معامل "كوبر" لقياس ثبات بطاقة اؼببلحظة.
الفصل الرابع :نتائج الدراسة:
قاـ الباحث يف ىذا الفصل بفلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
بعد ربليل بياناهتا كيبكن تلخيص أىم النتائج يف النقاط التالية:
إجابة السؤال األول :ما درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارسالثانوية اغبكومية دبدينة الرياض من كجهة نظر اؼبعلمُت؟
كانت أىم تقنيات التعليم اؼبتوافرة بشكل كبَت ىي كاآليت:
السبورة البيضاء العادية.مسجل كأشرطة مسجل.أجهزة حاسب آيل.-جهاز عرض البيانات

).)Data show

السبورة التفاعلية. إجابة السؤال الثاني :ما مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنياتالتعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي ؟
كانت أكثر تقنيات التعليم اؼبتوافرة استخدامان من قبل اؼبعلمُت الذين سبت مبلحظتهم:
السبورة العادية.السبورة التفاعلية.148

-جهاز عرض البيانات

).)Data show

 إجابة السؤال الثالث :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عنداستخدامهم للتقنيات اغبديثة من كجهة نظهرىم؟
كانت أبرز تلك اؼبعوقات األيت:
كثرة أعداد الطبلب فبا يعيق من استخداـ التقنيات التعليمية بصورة فاعلة.عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم.عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية بتحفيز اؼبعلمُت على استخداـ تقنياتالتعليم يف تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم القرآف الكرمي.قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي القرآف الكرمي للتدريب على استخداـتقنيات التعليم.
-عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.
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توصيات الدراسة

يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج يبكن التوصية دبا يلي:
التأكيد على ضركرة تزكيد اؼبدارس يف صبيع اؼبراحل الدراسية كالثانوية منها خصوصان بتقنياتالتعليم اغبديثة كاػباصة دبقرر القرآف الكرمي.
التأكيد على ضركرة استخداـ تقنيات التعليم اؼبتاحة داخل اؼبدارس من قبل اؼبعلمُت عندتدريسهم ؼبقرر القرآف الكرمي.
توجيو مديرم اؼبدارس كاؼبشرفُت إىل أنبية ربفيز كتشجيع اؼبعلمُت على استخداـ تقنياتالتعليم اػباصة بالقرآف الكرمي.
العناية من قبل اؼبسؤكلُت يف إدارات التعليم كاؼبدارس بقبوؿ األعداد اؼبناسبة من الطبلبداخل الفصوؿ الدراسية.
حث اؼبشرفُت الًتبويُت على توعية اؼبعلمُت بأنبية استخداـ تقنيات التعليم من خبلؿالزيارات اإلشرافية كاللقاءات الًتبوية.
االىتماـ بتخفيف األعباء اؼبلقاة على عاتق معلم العلوـ الشرعية كاالقتصار على اعبانبالتدريسي كبأنصبة معقولة.
اغباجة إىل تكثيف الدكرات التدريبية يف ؾباؿ تقنيات التعليم اػباصة بتدريس القرآف الكرمييف مراكز التدريب الًتبوم.
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مقترحات الدراسة
يف ضوء النتائج كالتوصيات السابقة فيمكن اقًتاح اآليت:
تصميم حزمة برامج متكاملة ـبطط ؽبا بعناية خاصة دبقرر القرآف الكرمي عبميع اؼبراحلالدراسية عامة كاؼبدارس الثانوية خاصة من قبل اعبهات اؼبختصة يف كزارة الًتبية كالتعليم.
العمل من قبل اعبهات اؼبسئولة يف كزارة الًتبية كالتعليم على إنشاء معامل للقرآف الكرمي يفاؼبدارس الثانوية اغبديثة كاستحداث أخرل يف اؼبدارس القائمة.
إعداد نشرات ككتيبات خاصة بتقنيات التعليم كطرؽ استخدامها كإنتاجها كتوزيعها علىمعلمي القرآف الكرمي.
إجراء دراسة ؼبعرفة أثر استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي على ربصيل طبلباؼبدارس الثانوية.
إجراء دراسة مشابو ؼبعرفة كاقع استخداـ تقنيات التعليم عند تدريس القرآف الكرمي يف مراحلالتعليم اؼبختلفة.
إجراء دراسة مشابو ؼبعرفة كاقع استخداـ تقنيات التعليم عند تدريس القرآف الكرمي يف إدارةالًتبية التعليم يف مناطق عدة ؼبعرفة مدل االتفاؽ يف النتائج بينها كبُت ىذه الدراسة.
إجراء دراسة عن التحديات اليت تواجو استخداـ تقنيات التعليم يف تدريس القرآف الكرمي يفاؼبرحلة الثانوية.
إجراء دراسة عن االحتياجات التدريبية الستخداـ تقنيات التعليم لتدريس القرآف الكرمي يفاؼبرحلة الثانوية.

151

ﻡﺭﺍﺝﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺓ

152

قائمة المراجع:
 القرآف الكرمي. أبا مبي ،عبد احملسن بن عبد العزيز1414 ( .ق) .الوسائل التعليمية مفهومها كأسساستخدامها كمكانتها يف العملية التعليمية .الرياض.
 أبا مبي ،ؿبمد بن عبد العزيز1415 ( .ق) .أىم مشكبلت تدريس اؼبواد الشرعية يفاؼبرحلة اؼبتوسطة من كجهة نظر اؼبعلمُت كاؼبوجهُت .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،قسم
اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة اؼبلك سعود :الرياض.
 ابراىيم ،أبو السعود2001 ( .ـ) .دكر االنًتنت يف إعداد اػبرهبُت كتدريس اللغات معتقدمي رؤية إسًتاتيجية للتعلم يف األقطار العربية .القاىرة.
 ابن تيمية ،أضبد بن عبد اغبليم بن عبدالسبلـ1398 ( .ق) .ؾبموع الفتاكل .الدارالعربية :بَتكت.
 ابن خلدكف ،عبدالرضبن بن ؿبمد1419 ( .ىػ) .مقدمة ابن خلدكف .اؼبكتبة العصرية:بَتكت.
 ابن عبد الرب ،أبو عبداهلل يوسف بن عبداهلل بن ؿبمد1424 ( .ق) .جامع بياف العلمكفضلو كما ينبغي يف ركايتو كضبلتو .دار الكتب العلمية :بَتكت.
 ابن كثَت ،إظباعيل القرشي1999 ( .ـ) .تفسَت القرآف العظيم .ط  ،2مؤسسة الرسالة:بَتكت.
 ابن ماجو ،اإلماـ أبو عبداهلل ؿبمد بن يزيد القزكيٍت1420 ( .ق) .سنن ابن ماجو .بيتاألفكار الدكلية :الرياض.
 ابن منظور ،صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ1414 ( .ق) .لساف العرب .ط ، 3دار صادر:بَتكت.
 أبو بكر ،أضبد ؿبمد ك ؿبمد عبد القادر أضبد1411( .ق) .طرؽ تدريس القرآف الكرمي.اؼبكتبة الثقافية :بَتكت.
 أبو حثرة ،عبداهلل بن ناصر حسن1431( .ق) .كاقع التقومي اؼبستمر لتبلكة القرآف الكرمييف الصفوؼ العليا من اؼبرحلة االبتدائية من كجهة نظر مشريف العلوـ الشرعية دبحافظة
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 الصاحل ،صبحي1985( .ـ) .مباحث يف علوـ القرآف .دار العلم للمبليُت :بَتكت. صاحل ،فخرم عمر1995 ( .ـ) .دعوة اإلسبلـ إىل إجادة القراءة كالكتابة .دار الوفاءللطباعة كالنشر :القاىرة.
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 عثماف ،حسٍت شيخي1988( .ـ) .حق التبلكة .مكتبة اؼبنار :األردف. عليش ،ؿبمد1409( .ق) .منح اعبليل شرح ـبتصر جليل .دار الفكر :بَتكت. العاصم ،سعود بن عبد العزيز1421( .ق) .تقومي طرؽ تدريس القرآف الكرمي يف مدارسربفيظ القرآف الكرمي التابعة لوزارة اؼبعارؼ .حبث منشور ،ندكة عناية اؼبملكة العربية
السعودية بالقرآف الكرمي كعلومو ،ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف :اؼبدينة
اؼبنورة.
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غَت منشورة ،قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة اؼبلك سعود :الرياض.
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 الفار ،إبراىيم عبد الوكيل2002 (.ـ) .فاعلية استخداـ مبط التدريس اػبصوصي كأحدأمباط تعليم الرياضيات اؼبعزز باغباسوب على ربصيل تبلميذ الصف األكؿ إعدادم على
موضوع اجملموعات كاذباىاهتم كبو الرياضيات .حولية كلية الًتبية ،ع ،11ص -35
،39جامعة قطر :الدكحة.
 الفرجاين ،عبد العظيم عبدالسبلـ2002 ( .ـ) .تقنيات االتصاؿ التعليمي من القرآفكالسنة .دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع :القاىرة.
 الفرج ،عبدالرضبن بن مبارؾ1412( .ق) .أساليب كطرؽ تدريس العلوـ الشرعية .مطبعةسفَت :الرياض.
 الفقيهي ،سارم سامل1424( .ق) .دكر الوسائل التعليمية يف معاعبة األخطاء التجويديةالشائعة يف تبلكة القرآف الكرمي لدل طبلب الصف السادس االبتدائي دبنطقة اعبوؼ.
رسالة ماجستَت غَت منشورة ،قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل:
مكة اؼبكرمة.
 الفوزاف ،عبد العزيز بن عبدالرضبن1431 ( .ق) .الكفايات البلزمة ؼبعلمي القرآف الكرمييف اؼبرحلة الثانوية من كجهة نظر اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت دبدينة الرياض .رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة اؼبلك سعود:
الرياض.
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 قورة ،حسن سليماف1981( .ـ) .دراسات ربليلية كمواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربيةكالدين اإلسبلمي .دار اؼبعارؼ :القاىرة.
 القحطاين ،مفلح قببلف جباد1424( .ق) .كاقع استخداـ أعضاء ىيئة التدريس للتقنياتالتعليمية يف كليات اؼبعلمُت باؼبملكة العربية السعودية كاذباىاهتم كبوىا .رسالة ماجستَت
غَت منشورة ،قسم تقنيات التعليم ،كلية الًتبية ،جامعة الَتموؾ :األردف.
 القديرم ،ؿبمد بن سعد ؿبمد1428 ( .ق) .فاعلية استخداـ الربؾبيات اغباسوبية يفحفظ القرآف الكرمي كاالحتفاظ بالتعليم لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي .رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة اؼبلك سعود:
الرياض.
 القطاف ،مناع خليل1421( .ق) .مباحث يف علوـ القرآف .ط  ،3مكتبة اؼبعارؼ للنشركالتوزيع  :الرياض.
 كسناكم ،ؿبمود ؿبمد1422 ( .ق) .حفظ القرآف الكرمي كتعليمو يف صبيع مراحلالتعليم العاـ كالتعليم اعبامعي .حبث منشور ،ندكة عناية اؼبملكة العربية السعودية بالقرآف
الكرمي كعلومو ،ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف :اؼبدينة اؼبنورة.
 الكلوب ،بشَت عبدالرحيم1420 ( .ق) .الوسائل التعليمية التعلمية إعدادىا كطرؽ163

استخدامها .ط ،6دار إحياء العلوـ :بَتكت.
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غَت منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة الفاشر :السوداف.
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 كزارة الًتبية كالتعليم 1422( .ق) .كثيقة األىداؼ التعليمية العامة للمواد الدراسية يفمراحل التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية .الرياض.
 كزارة اؼبعارؼ( ،كزارة الًتبية كالتعليم حاليان)1416 ( .ق) .سياسة التعليم يف اؼبملكةالعربية السعودية .ط  ،4دار األصفهاين :جدة.
 الوليدم ،عبده عباس1998 ( .ـ) .اجملموع اؼبفيد يف علم التجويد .اؼبنارات للنشركالتوزيع :مصر.
 يونس ،فتحي علي1982 ( .ـ) .دراسة بعض الوسائل اؼبساعدة يف تعليم القرآف الكرميللمبتدئُت .اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ :تونس.
 يونس ،فتحي علي؛ أضبد ،ؿبمود عبده1999 ( .ـ) .الًتبية الدينية اإلسبلمية بُتاألصالة كاؼبعاصرة .علم الكتب :القاىرة.
 اليوسف ،ىند بنت عبداهلل1421 ( .ق) .أثر استخداـ اؼبخترب اللغوم يف تعليم أحكاـتبلكة القرآف الكرمي لطالبات الصف األكؿ الثانوم دبدينة مكة اؼبكرمة .رسالة ماجستَت
غَت منشورة ،قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل :مكة اؼبكرمة.

قائمة المواقع االلكترونية:
http://www.cpfdc.gov.sa/index.php?option=com_content&view=articl
=247&Itemid=64e&id

تاريخ الزيارة 1433/5/15ىػ.
تاريخ

تاريخ الزيارة 1433/5/15ىػ.

http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx

الزيارة 1433/5/15ىػhttp://www.nquran.com/Quran-flex/index.php.

تاريخ الزيارة 1433/5/15ق

http://quran.muslim- web.com
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http://www.raosoft.com/samplesize.html

.ىػ1433/6/20 تاريخ الزيارة

http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/speech.htm .ق1433/5/15 تاريخ الزيارة
http://www.tajac.org

.ىػ1433/5/15 تاريخ الزيارة
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بسم هللا امرمحن امرحمي
سؼادة ادلنخور .............................................................................................................. :حفظو هللا
سؼادة ا ألس خاذ  ........................................................................................................... :حفظو هللا
امسالم ػلينك ورمحة هللا وبراكثو ...وبؼد:
يلوم امباحر :ػيىس بن أمحد حسني امفيفي ،بإحراء دراسة الس خكٌلل مذعلب احلطول ػىل درخة املاحس خري يف
املناجه وظرق امخدريس.
خخداهما
بؼنوان :واكع اس خخدام ثلنيات امخؼلمي يف ثدريس املرن امكرمي بملرحةل امثاهوية يف مدينة امرايض ومؼوكات اس .
والإمتام ىذا امبحر كام امباحر بإػداد أدايت ادلراسة :الاسدباهة وبعاكة املالحظة م إالخابة غن أس ئةل ادلراسة الثية:

-

ما درخة ثوافر ثلنيات امخؼلمي اخلاضة مبلرر املرن امكرمي يف املدارس امثاهوية احلكومية مبدينة امرايض من وهجة هظر
املؼلمني؟

 -ما املؼوكات اميت يواهجيا مؼلمو ملرر املرن امكرمي غند اس خخداهمم مخلنيات امخؼلمي من وهجة هظرمه؟

ما مدى اس خخدام مؼلمي امؼلوم امرشغية نلمرحةل امثاهوية مخلنيات امخؼلمي يف ثدريس ملرر املرن امكرمي ؟

ومثلة امباحر يف خربحنك وثوحهياحنك امسديدة ،مل من سؼادحنك امخكرم وامخفضل بلراءهتا واحلنك ػًل حمخواىا امؼلمي
وحماورىا مع اإضافة أو ثؼديل أو حذف ما حروهو مناس ب ًا مبا حيلق ا ألىداف املرحوة.
شاهراً منك حسن جتاوبنك وإابداء مرئياحنك وثوحهياحنك ،سائ ًال هللا ثؼاىل أن يبارك منك يف أوكاحنك و أغٌلرمك وهجودمك ،وهللا حيفظنك
ويرػامك.

مل من سؼادثم امخكرم بخؼبئة املؼلومات الثية:
الامس
امؼمل احلايل
امخخطص
ادلرخة امؼلمية

امباحر:
ػيىس بن أمحد حسني امفيفي
خامؼة االإمام َلد بن سؼود االإسالمية
لكية امؼلوم الاحامتغية -كسم املناجه وظرق امخدريس
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الاسدباهة
مؼلومات ػامة:
 - 1الامس (اخذياري) .................................................... :
 - 2امس املدرسة ........................................................... :
 - 3املؤىل امؼلمي:
دبلوم.
باكموريوس.
ماحس خري.
دنخوراه.
 - 4هوع املؤىل:
حربوي.
غري حربوي.
 - 5ػدد احلطص:
 - 6ػدد س نوات اخلربة:
 - 7ػدد ادلورات امخدريبية اميت حطلت ػلهيا يف جمال ثلنيات امخؼلمي:
 - 8امربيد الامكرتوين( :اخذياري ملن يرغب بزتويده بنذاجئ ادلراسة ..................................
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أوالً  :ما درخة ثوافر ثلنيات امخؼلمي اخلاضة مبلرر املرن امكرمي يف املدارس امثاهوية احلكومية مبدينة
امرايض من وهجة هظرك هكؼمل ؟

2

أهجزة ثلفاز.

3

أهجزة فيديو.

4

مسجل.

5

أرشظة ضوثية.

6

أكراص ممغنعة( .)CD
أرشظة فيديو.

8

حصف حائعية.

9

أهجزة حاسب يل.
برامج ثؼلميية خاضة مبلرر املرن امكرمي مثل:
املؼمل الامكرتوين – املطحف املؼمل -برانمج
مداد.
امس بورة امخفاػلية.

7

10
11
12

هجاز غرض امبياانت .Data show
ظابؼة.

14

مكربات ضوت.

15

مؼمل مللرر املرن امكرمي.

16

انلزير امطويت.

17

انلزير املريئ.

18

هجاز  DBSاخلاص بمخحنك واخذيار
ومراكبة امعالب.

13

ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

1

س بورة.
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ﺕﺡﺫﻑ
ﻍﻱﺭ
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ﺍﻝﻉﺩﺩ

ﺕﻉﺩﻝ

ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺍﺕﺍﻝﺕﻉﻝﻱﻡﻱﺓ

ﺍﻕﺕﺭﺍﺡﺍﺕﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

21

أهجزة امكرتوين خاضة اموس يةل الامكرتوين -
مسم الامكرتوين  .دار امسالم الامكرتوين.

22

هجاز ( .)MP3

23

هجاز ( .)MP4

24

25

26
27
28

ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

20

شفافيات.

ﺕﺡﺫﻑ
ﻍﻱﺭ
ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

19

هجاز غرض امرشاحئ امشفافة امثابخة .Slides

ﺕﻉﺩﻝ

ﺍﻝﻉﺩﺩ

ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺍﺕﺍﻝﺕﻉﻝﻱﻡﻱﺓ

ﺍﻕﺕﺭﺍﺡﺍﺕﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

هجاز غرض امطور املؼمتة (امفاهوس
امسحري).
مواكع اهرتهت خاضة مبلرر املرن امكرمي حفظ ًا
وثالوة مثل:
هون نللرن وػلومو – أاكدميية اتج مخؼلمي
املرن امكرمي – ورثل.
مواكع اهرتهت ػامة هتمت بملرن امكرمي مثل:
ٍلع املكل فيد معباػة املطحف امرشيف-
كرن (اإم يب ثري) -ادلؼية امؼلمية امسؼودية
نللرن وػلومو.
ظابؼة.
هجاز املاحس امضويئ(.)Scanner
اإضافات أخرى حرى ذهرىا:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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هي ًا :ما املؼوكات اميت يواهجيا مؼلمو ملرر املرن امكرمي غند اس خخداهمم نلخلنيات احلديثة من
وهجة هظرك؟

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

3
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ﻍﻱﺭ ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

2

ﺕﺡﺫﻑ

1

خلو املدرسة من ثلنيات امخؼلمي اخلاضة مبلرر املرن
امكرمي.
ػدم وحود كاػات وغرف دراس ية مالمئة الس خخدام
ثلنيات امخؼلمي اخلاضة مبلرر املرن امكرمي مؼمل خاص
بملرن امكرمي.
ػدم وحود مؼمل خاص بملرن امكرمي.
خلو املدرسة من مرنز مطادر ثؼمل جميز بخلنيات
امخؼلمي
ظول ملرر املرن امكرمي وكةل احلطص ادلراس ية
امللرر هل.
امللرر ال يوخو املؼلمني حنو اس خخدام ثلنيات امخؼلمي.
الاجتاه امسليب دلى بؼظ املؼلمني حنو اس خخدام
امخلنيات امخؼلميية.
هلص اخلربات امالزمة دلى بؼظ املؼلمني الس خخدام
امخلنيات امخؼلميية.
ضؼف اإػداد مؼلمي امؼلوم امرشغية كبل اخلدمة يف
جمال اس خخدام امخلنيات امخؼلميية.
كةل ادلورات امخدريبية املوهجة ملؼلمي املرن امكرمي
نلخدريب ػىل اس خخدام ثلنيات امخؼلمي.
نرثة ا ألغباء امرتبوية امللكف هبا مؼمل املرن امكرمي.
ػدم اكذناع بؼظ املؼلمني ب ألثر الاجيايب الس خخدام
ثلنيات امخؼلمي يف ثدريس ملرر املرن امكرمي.
ػدم اىامتم املدرسة بخوفري ثلنيات امخؼلمي اخلاضة مبلرر
املرن امكرمي.

ﺕﻉﺩﻝ

ﺍﻝﻉﺩﺩ

ﺍﻝﻡﻉﻭﻕﺍﺕ

ﺍﻕﺕﺭﺍﺡﺍﺕ ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

17
18

ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

16

ﻍﻱﺭ ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ

15

ﺕﺡﺫﻑ

14

ﺕﻉﺩﻝ

ﺍﻝﻉﺩﺩ

ﺍﻝﻡﻉﻭﻕﺍﺕ

ﺍﻕﺕﺭﺍﺡﺍﺕ ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

ثليمي أداء املؼمل ال يرنز ػىل درخة اس خخدام مؼمل
املرن امكرمي مخلنيات امخؼلمي.
ػدم وحود حوافز ملؼلمي املرن امكرمي املس خخدمني
مخلنيات امخؼلمي.
ػدم اىامتم مرشيف امؼلوم امرشغية بخحفزي املؼلمني ػىل
اس خخدام ثلنيات امخؼلمي يف ثدريس ملرر املرن
امكرمي.
هلص خربات مرشيف امؼلوم امرشغية بخلنيات امخؼلمي
اخلاضة مبلرر املرن امكرمي.
نرثة أػداد امعالب يؼيق اس خخدام امخلنيات امخؼلمية
بطورة فاػةل.
اإضافات أخرى حرى ذهرىا:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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بعاكة املالحظة
مؼلومات ػامة:
 - 1امس املدرسة .................................................. :
 - 2امس املؼمل .................................................... :
 - 3ػدد حطص املالحظة:
 - 4املؤىل امؼلمي:
دبلوم.
باكموريوس.
ماحس خري.
دنخوراه.
 - 5هوع املؤىل:
حربوي.
غري حربوي.
 - 6ػدد احلطص ا ألس بوغية:
 - 7ػدد س نوات اخلربة:
 - 8ػدد ادلورات امخدريبية اميت حطلت ػلهيا يف جمال ثلنيات امخؼلمي:
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وهيدف امباحر من خالل ىذه امبعاكة امخؼرف ػىل:
مدى اس خخدام مؼلمي امؼلوم امرشغية نلمرحةل امثاهوية مخلنيات امخؼلمي يف ثدريس ملرر املرن امكرمي ؟

3

أهجزة فيديو.

4

مسجل.

5

أرشظة ضوثية.

6

أكراص ممغنعة( .)CD
أرشظة فيديو.

8

حصف حائعية.

9
10

أهجزة حاسب يل.
برامج ثؼلميية خاضة مبلرر املرن امكرمي مثل:
املؼمل الامكرتوين – املطحف املؼمل -برانمج
مداد.
امس بورة امخفاػلية.

12

هجاز غرض امبياانت .Data show

13

ظابؼة.

14

مكربات ضوت.

15

مؼمل مللرر املرن امكرمي.

16

انلزير امطويت.

17

انلزير املريئ.

7

11

ﺍﺱﺏﺓ
ﻡﻥ

2

أهجزة ثلفاز.
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س بورة.
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ﺍ
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21

أهجزة امكرتوين خاضة اموس يةل الامكرتوين -
مسم الامكرتوين  .دار امسالم الامكرتوين.

22

هجاز ( .)MP3

23

هجاز ( .)MP4

26
27

ﺍﺱﺏﺓ
ﻡﻥ

20

25

ﻍﻱﺭ
ﺍﺱﺏﺓ
ﻡﻥ

هجاز  DBSاخلاص بمخحنك واخذيار
ومراكبة امعالب.
هجاز غرض امرشاحئ امشفافة امثابخة .Slides
شفافيات.

24

ﺕﺡﺫﻑ

19

ﺕﻉﺩﻝ

ﺍﻝﻉﺩﺩ
18

ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺍﺕ ﺍﻝﺕﻉﻝﻱﻡﻱﺓ

ﻕﺕﺭﺍﺡﺍﺕ
ﺍ
ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

هجاز غرض امطور املؼمتة (امفاهوس
امسحري).
مواكع اهرتهت خاضة مبلرر املرن امكرمي حفظ ًا
وثالوة مثل:
ظريق احلليلة -كرن املسمل – ورثل.
مواكع اهرتهت ػامة هتمت بملرن امكرمي مثل:
ٍلع املكل فيد معباػة املطحف امرشيف-
كرن (اإم يب ثري) -ادلؼية امؼلمية امسؼودية
نللرن وػلومو.
ظابؼة.

 28هجاز املاحس امضويئ(.)Scanner
اإضافات أخرى حرى ذهرىا:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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أسماء المحكمين
العدد

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

1

إبراىيم أضبد سبلمة الزعيب

الرتبة العلمية

التخصص
مناىج العلوـ

أستاذ مشارؾ الشرعية كطرؽ
تدريسها

الجامعة
كلية الًتبية  -جامعة
طيبة

2

إبراىيم سليماف شيخ العيد

أستاذ مساعد

مناىج كطرؽ
التدريس

اعبامعة اإلسبلمية -
غزة

3

باسل ضبداف الشديفات

أستاذ مساعد

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ الًتبوية –
جامعة آؿ البيت

4

حسن أضبد ؿبمود نصر

أستاذ مساعد

تقنيات تعليم

كلية الًتبية  -جامعة
اؼبلك عبد العزيز

أستاذ مشارؾ

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ الًتبوية –
جامعة آؿ البيت

أستاذ مساعد

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ االجتماعية
جامعة اإلماـ ؿبمد بن
سعود اإلسبلمية

ماجستَت

مناىج كطرؽ
تدريس العلوـ
الشرعية

كلية الًتبية  -جامعة
الطائف

أستاذ مساعد

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ االجتماعية
جامعة اإلماـ ؿبمد بن
سعود

مناىج العلوـ
كأساليب

كلية الًتبية  -جامعة
الَتموؾ

5
6

7

سليماف أضبد القادرم

عبدالرضبن ؿبمد بلعوص
عبد الرزاؽ عويض عوض الثمايل

8

عبد العزيز عبدالرضبن النملة

9

عبداهلل ؿبمد خطايبة

أستاذ
دكتور
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العدد

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الرتبة العلمية

التخصص

الجامعة

تدريسها
 10عبد احملسن بن عبد الرزاؽ الغدياف أستاذ مشارؾ
11
12
13

علي مقبل العليمات
عيد عبد الواحد علي دركيش
ناصر اػبوالده

14

قبيب بن ضبزة أبو عظمة

15

ىيثم فبدكح القاضي

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ االجتماعية
جامعة اإلماـ ؿبمد بن
سعود اإلسبلمية

أستاذ مشارؾ

مناىج كطرؽ
تدريس العلوـ

كلية العلوـ الًتبوية –
جامعة آؿ البيت

أستاذ مشارؾ

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية الًتبية  -جامعة
الطائف

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ الًتبوية –
اعبامعة األردنية

اتصاالت
أستاذ مشارؾ
كتقنيات تعليم

كلية الًتبية  -جامعة
طيبة

مناىج كطرؽ
تدريس

كلية العلوـ الًتبوية –
جامعة آؿ البيت

أستاذ دكتور

أستاذ مساعد
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بسم هللا امرمحن امرحمي
املؼمل امفاضل حفظو هللا
امسالم ػلينك ورمحة هللا وبراكثو ...وبؼد:
يلوم امباحر :بإحراء دراسة الس خكٌلل مذعلب احلطول ػىل درخة املاحس خري يف املناجه وظرق
امخدريس.
بؼنوان :واكع اس خخدام ثلنيات امخؼلمي يف ثدريس املرن امكرمي بملرحةل امثاهوية يف مدينة امرايض ومؼوكات
اس خخداهما.
والإمتام ىذه ادلراسة أضع بني أيدينك ىذه الاسدباهة مالس خفادة من خرباحنك حول واكع اس خخدام ثلنيات
امخؼلمي أزناء ثدريسنك مللرر املرن امكرمي.
فامرخاء امخكرم بلراءة بنود الاسدباهة املرفلة كراءة مذأأهية ،مث االإخابة غن بنودىا برصاحة ووضوح وامخؼبري غن
امواكع نٌل حراه وثلمسو ،حىت هطل سو ًاي اإىل ا ألىداف املرحوة من ىذه ادلراسة م إالفادة مهنا مس خلب ًال يف ٍلل
امؼملية امخؼلمية ،ومن أخل حتسني ثدريس ىذا امللرر امؼظمي يف مدارس نا امثاهوية ،ػلٌلً بأأن املؼلومات اميت س خدمون
هبا من جس خخدم اإال ألغراض امبحر امؼلمي فلط.
شاهرًا منك حسن جتاوبنك وثؼاوننك ،سائ ًال هللا ثؼاىل أن يبارك منك يف أوكاحنك وأغٌلرمك وهجودمك ،وهللا حيفظنك ويرػامك.

امباحر:
ػيىس بن أمحد امفيفي
خامؼة االإمام َلد بن سؼود االإسالمية
لكية امؼلوم الاحامتغية -كسم املناجه وظرق امخدريس
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الاسدباهة
مؼلومات ػامة:
 - 1الامس (اخذياري) .................................................... :
 - 2امس املدرسة ............................................................ :
 - 3املؤىل امؼلمي:
دبلوم.
باكموريوس.
ماحس خري.
دنخوراه.
 - 4هوع املؤىل:
حربوي.
غري حربوي.
 - 5ػدد احلطص:
 - 6ػدد س نوات اخلربة:
 - 7ػدد ادلورات امخدريبية اميت حطلت ػلهيا يف جمال ثلنيات امخؼلمي:
 - 8امربيد الامكرتوين( :اخذياري ملن يرغب بزتويده بنذاجئ ادلراسة)...................................
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أكالن  :ما درجة توافر تقنيات التعليم اػباصة دبقرر القرآف الكرمي يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية
دبدينة الرياض من كجهة نظرؾ كمعلم ؟
التقنيات التعليمية

العدد
1

السبورة البيضاء العادية.

2

السبورة التفاعلية.

3

جهاز تلفزيوف.

4

جهاز فيديو كأشرطة فيديو.

5

مسجل كأشرطة مسجل.

6

مكربات الصوت( .ظباعات)

7

ميكرفوف.

8

أجهزة حاسب آيل.

9

أقراص فبغنطة( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي.

 10جهاز عرض البيانات (.(Data show
 11جهاز ( (DBSاػباص بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب.
 12طابعة.
برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر القرآف الكرمي مثل:
13
اؼبعلم االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.
مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي كعلومو مثل:
 14ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرآف (إـ يب ثرم)-
اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو.
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متوافرة

غير
متوافرة

العدد

متوافرة

التقنيات التعليمية

غير
متوافرة

مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف الكرمي حفظان كتبلكة كتفسَت مثل:
15
نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف الكرمي – كرتل.
 16معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.
 17جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة ) ،)Slidesكشفافيات.
 18جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم).
 19صحائف حائطية زبص مقرر القرآف الكرمي.
ثانيان :ما اؼبعوقات اليت يواجهها معلمو مقرر القرآف الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم من
كجهة نظرؾ؟

المعوق
درجة ُ
جداً
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كبيرة
كبيرة

3

الستخداـ تقنيات التعليم اػباصة دبقرر
القرآف الكرمي.

متوسطة

قلة توافر قاعات كغرؼ دراسية مبلئمة

ضعيفة

2

عدـ توافر مركز مصادر تعلم يف اؼبدرسة.

جداً

1

قلة تقنيات التعليم اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اػباصة
دبقرر القرآف الكرمي.

ضعيفة

العدد

ال ـ ـمـ ـعـ ــوقـ ــات

المعوق
درجة ُ
جداً

الدراسية اؼبقرر لو.

7

منهج القرآف الكرمي ال يوجو اؼبعلمُت كبو
استخداـ تقنيات التعليم.

8

طوؿ الوقت الضركرم إلعداد تقنيات التعليم
الستخدامها يف عرض الدرس.

9

االذباه السليب لدل بعض اؼبعلمُت كبو
استخداـ تقنيات التعليم.

نقص اػبربات كاؼبهارات البلزمة لدل بعض
10
اؼبعلمُت الستخداـ تقنيات التعليم.
ضعف اإلعداد اعبامعي ؼبعلمي العلوـ
11
الشرعية يف ؾباؿ استخداـ تقنيات التعليم.
قلة الدكرات التدريبية اؼبوجهة ؼبعلمي القرآف
 12الكرمي للتدريب على استخداـ تقنيات
التعليم.
كثرة األعباء الًتبوية اؼبكلف هبا معلم القرآف
13
الكرمي.
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كبيرة
كبيرة

طوؿ مقرر القرآف الكرمي كقلة اغبصص

متوسطة

6

اػباصة دبقرر القرآف الكرمي.

ضعيفة

5

عدـ حرص اؼبدرسة بتوفَت تقنيات التعليم

جداً

4

عدـ كجود معمل خاص دبقرر القرآف الكرمي.

ضعيفة

العدد

ال ـ ـمـ ـعـ ــوقـ ــات

جداً

عدـ كجود حوافز ؼبعلمي القرآف الكرمي
16
اؼبستخدمُت لتقنيات التعليم.
عدـ اىتماـ مشريف العلوـ الشرعية بتحفيز
 17اؼبعلمُت على استخداـ تقنيات التعليم يف
تدريس مقرر القرآف الكرمي.
كثرة أعداد الطبلب يعيق استخداـ التقنيات
18
التعليمة بصورة فاعلة.
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كبيرة
كبيرة

تقييم أداء اؼبعلم ال يركز على درجة استخداـ
15
معلم القرآف الكرمي لتقنيات التعليم.

متوسطة

 14الستخداـ تقنيات التعليم يف تدريس مقرر
القرآف الكرمي.

ضعيفة

عدـ اقتناع بعض اؼبعلمُت باألثر االهبايب

جداً

ال ـ ـمـ ـعـ ــوقـ ــات

ضعيفة

العدد

المعوق
درجة ُ

بعاكة املالحظة
مؼلومات ػامة:
 - 1امس املدرسة .................................................. :
 - 2امس املؼمل .................................................... :
 - 3ػدد حطص املالحظة:
 - 4املؤىل امؼلمي:
دبلوم.
باكموريوس.
ماحس خري.
دنخوراه.
 - 5هوع املؤىل:
حربوي.
غري حربوي.
 - 6ػدد احلطص ا ألس بوغية:
 - 7ػدد س نوات اخلربة:
 - 8ػدد ادلورات امخدريبية اميت حطلت ػلهيا يف جمال ثلنيات امخؼلمي:
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ويهدف الباحث من خالل ىذه البطاقة التعرف على:
مدل استخداـ معلمي العلوـ الشرعية للمرحلة الثانوية لتقنيات التعليم يف تدريس مقرر القرآف
الكرمي ؟
العدد

درجة االستخدام

التقنيات التعليمية

كبيرة متوسطة ضعيفة

1

يستخدـ اؼبعلم السبورة البيضاء العادية أثناء عرض الدرس.

2

يستخدـ اؼبعلم السبورة التفاعلية أثناء عرض الدرس.

3

يشاىد الطبلب اآليات عن طريق جهاز التلفزيوف.

4

يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق جهاز الفيديو كأشرطة فيديو.

5

يستمع الطبلب إىل اآليات عن طريق اؼبسجل كأشرطة اؼبسجل.

6

يستخدـ اؼبعلم مكربات الصوت( .ظباعات) أثناء عرض الدرس
لسماع اآليات.

7

يستخدـ اؼبعلم اؼبيكرفوف أثناء عرض الدرس لبلستماع إىل تبلكة
الطبلب.

8

يُفيد اؼبعلم من تقنيات اغباسب آيل أثناء عرض الدرس.

9

يستخدـ اؼبعلم أقراص فبغنطة( )CDخاصة دبقرر القرآف الكرمي
أثناء عرض الدرس.

يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض البيانات (  (Data showلعرض
10
الدرس.
يوجو اؼبعلم الطبلب عن طريق استخداـ جهاز ) (DBSاػباص
11
بالتحكم كاختيار كمراقبة الطبلب.
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العدد

درجة االستخدام

التقنيات التعليمية

كبيرة متوسطة ضعيفة

يستخدـ اؼبعلم الطابعة لطباعة األكراؽ اػباصة بالدرس كأكراؽ
12
العمل.
يعرض اؼبعلم اآليات عن طريق برؾبيات تعليمية خاصة دبقرر
 13القرآف الكرمي مثل:
اؼبعلم االلكًتكين – اؼبصحف اؼبعلم -برنامج مداد.
يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت عامة هتتم بالقرآف الكرمي
كعلومو مثل:
 14ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف -قرآف (إـ يب
ثرم) -اعبمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو أثناء عرض
الدرس لئلفادة منها.
يوجو اؼبعلم الطبلب كبو مواقع انًتنت خاصة دبقرر القرآف
 15الكرمي حفظان كتبلكة كتفسَت مثل:
نوف للقرآف كعلومو – أكاديبية تاج لتعليم القرآف الكرمي – كرتل.
يدرب اؼبعلم الطبلب يف اؼبعمل اػباص دبقرر القرآف الكرمي على
16
التبلكة كاغبفظ كالتجويد.
يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض الشرائح الشفافة الثابتة )،(Slides
17
كشفافيات للعرض أثناء شرح الدرس.
18

يستخدـ اؼبعلم جهاز عرض الصور اؼبعتمة (الفانوس السحرم)
أثناء عرض الدرس.

يوجو اؼبعلم الطبلب كبو الصحائف اغبائطية اػباصة دبقرر
19
القرآف الكرمي لئلفادة فبا ربويو معارؼ كتوجيهات.
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Abstract
This the study aims to study reality the use of education techniques by teaching
holy Quran in secondary schools in Riyadh city to the student alfifi, essa, ahma .
for knowing the available reality the use of education techniques in government
secondary schools in Riyadh city , use holy Qurans' teachers that of education
techniques in secondary schools during teaching and the obstacles which face the
Qurans' teachers when use education techniques and the study tried to answer on
the following questions: The first question: What is the degree of available of
education techniques in government secondary schools in Riyadh city especially in
holy Quran through point of view teachers . the second question: how to use
religion teachers in the secondary education techniques in teaching method of
the Quran . Third question: What are the obstacles that face Quran teachers
when use modern techniques from their point of view . I have used
descriptive survey method to answer the questions of the the study and to
achieve their goals . and sample the study consisted of 177 teachers from
department of education in Riyadh and distributed on them questionnaire
have noticed 23 of teachers have used note card did for this purpose . the
tools the study are questionnaire and note card . use scientific standards and
then field application and the study gets after analyzing to important results .
results are : available education techniques largely are : normal whiteboard ,
Recorder and tapes recorded , Computers Device Viewing Data show and
interactive whiteboard .and common techniques by teachers through watched
them are : normal whiteboard , interactive whiteboard and Device Viewing
Data show . The most significant obstacles face Quran's teachers when use
techniques many students because obstacles use education techniques effectively ,
there are not motivations for Qurans' teachers who use education techniques
, there is not attention from supervisors of religion materials with motivate teachers
when use them .in teaching method of Quran and educational burdens which
give Qurans' teacher . few available education techniques in private school for
method of Quran. Based on previous results emerged researcher
recommendations including emphasis on the need to provide schools in all
levels and especially secondary schools with modern education techniques and
especially method of holy Quran . emphasize the need to use teaching
techniques available within the school by teachers when teaching the method
of the Holy Qur'an , encourage head of schools and supervisor to importance
motivation teachers to use education techniques for method of the holy Quran ,
attention of responsible for department of education and schools to accept
appropriate numbers of students in the classroom .and encourage supervisors
to guide teachers to the importance of use education techniques through visits
and meetings educational and focus on few burdens on the Qurans' teachers .
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