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 :لطستخالم

نولوجيا التعلم اإللكتروني النقاع في تعلم أحكام تجويد هدف البحث الحالي إلى استخدام تك

القر ن الكريم, وقياس فاعلية بيئتي التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية الرسوم المتحركة 

والفيديو التعليمي في تنمية الجانب المعرفي لعلم التجويد, باإلضافة إلى إعداد قائمة معايير 

 . روني النقاع لتنمية الجانب المعرفي في تجويد القر ن الكريمتصميم بيئة للتعلم اإللكت

وقام الباحثون بتحليل مقرر مخارج الحروف, والتوصل إلى قائمة بالمعايير التصميمية لبيئة 

التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, واتب  مراحل وخطوات 

في تصميم بيئة التعلم اإللكتروني النقاع, وإجازة التصميمين ( 9227)نموذج محمد عطية خميس 

 .وفق تلك المعايير, وذلك بعد تحكيمهما

بمركز " المستوى األوع"طالبًا من دارسي علم التجويد ( ١8)وتكونت عينة البحث من 

الشيم عيسى بن علي  ع خليفة لتعليم القر ن الكريم وتدريس علومه بمملكة البحرين, وتم 

طالب على مجموعتين تجريبيتين تبًعا لنمط بيئة التعلم, وتم تصميم ( 2)زيعهم بالتساوي بواق  تو

: بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع وتطبيقها على عينة البحث, وقد أعد الباحثون أداة البحث التالية

( 2)صيامة وتم التأكد من صدق هذه األداة وثباتها, وتم  ,(بعدي -قبلي )اختبار تحصيلي معرفي 

 .فروص لنجابة عن أسئلة البحث

وتم تطبيق هذان التصميمان على مجموعتي البحث, وطبقت أداة االختبار التحصيلي قبلًيا 

وبعديًا, ومن ثم تم اختبار فروص البحث باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS)ى مجموعة من التوصيات, وقائمة وتوصل البحث إل. , ثم مناقشة النتائج وتفسيرها

 . بالبحو  المقترحة

بيئة التعلم اإللكتروني النقاع, تجويد القر ن الكريم, مخارج التعلم النقاع,  :الكلما  المفتايية

 .الحروف, الرسوم المتحركة, الفيديو التعليمي

Abstract: 

The aim of this research is to use mobile e-learning technology for 

learning provisions of tajweed and recitation of Holy Quran, and measure 

the effectiveness of both mobile e-learning environment (Animation - 

Video) in the educational aspect of cognitive development, in addition to 

prepare a list of criteria of design of mobile e-learning to develop the 

knowledge for Holy Quran tajweed. 

The researchers analyzed the pronunciation of letters course, and a list 

of mobile e-learning environment design using (animation – video) 

criteria were reached, and the instructional design model introduced by 

Khamis (2007) was used to develop a mobile e-learning environment 

based on (animation – video); based on the criteria were reached, and the 

two environments were arbitrated. 

The sample consisted of (18) students studying Tajweed science 

(intonation), "first-level" Shaikh Isa bin Ali Al Khalifa Center for 

Teaching Holy Quran & its sciences. They were distributed evenly by (9) 

students on two experimental groups according to the pattern of the 

learning environment. A mobile e-learning environment has been 

designed and applied to the sample. The researchers has prepared the 
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following search tools: an achievement cognitive test (pre – post). The 

validity and reliability of the toos was ascertaining, and six (6) 

hypotheses were drafted to answer the research questions. 

The both mobile e-learning environment (Animation - Video) were 

applied on the experimental groups, and the achievement cognitive test 

(pre – post) were applied, and the hypotheses were tested by using a 

statistical software package for social sciences (SPSS), and the results 

were discussed and interpreted. The research reached to several 

recommendations and a list of proposed researches. 

Key words: mobile learning, mobile e-learning environment, Holy 

Quran reciting (Tajweed), letters exits, animation, video 

 :المقدمة

إن المتتب  للتطور السري  والمتنامي في المجاع المعلوماتي والتقني سوف يلحظ أن العالم قد 

مر بعدة ثورات كان لها تأثير كبير على جمي  مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

الثمانينات من  والعلمية والتربوية؛ فكانت الثورة الصناعية, ثم جاءت الثورة اإللكترونية في

القرن العشرين و هرت تكنولوجيا المعلومات والتي تعني الحصوع على المعلومات بصورها 

المختلفة ومعالجتها وتخزينها واستعادتها وتو يفها عند اتخاذ القرارات, وتوزيعها بواسطة 

وبداية القرن ثم كانت تكنولوجيا التعلم النقاع في نهاية القرن العشرين . أجهزة تعمل إلكترونيًا

الحادي والعشرين, حيث كان الهاتف النقاع, واألجهزة الالسلكية التي انتشرت بسرعة فائقة 

 .وبأعداد كبيرة في العالم أجم  أكبر مؤشر على أهمية تكنولوجيا التعلم النقاع ودورها في الحياة

النموذج التقليدي في  لقد كان لتلك الثورات السابقة تأثير كبير على العملية التربوية, فلم يعد

التعليم الذي يعتمد على الحفظ والتلقين والكتاب كمصدر أساسي للمعرفة م  المعلم والذي يعتبر 

محوًرا للعملية التعليمية هو النموذج المناسب, وأدت هذه الثورات المتالحقة إلى بروز نموذج 

جماع علي )متداًدا للتعلم اإللكتروني جديد للتعلم هو التعلم النقاع أو الجواع أو المحموع الذي يعد ا

 (.9222الدهشان ومجدي محمد يونس, 

 ,Ng, Nicholas (p. 44 ,2010)في المجاع التربوي أكد نج, نيكوالس, لوك, وترابي 

Loke and Torabi  أن األجهزة النقالة يمكن أن توفر اإلمكانات الكبيرة للتعلم في كل مكان من

وصوع للمعلومات في المجتمعات الشبكية, حيث يتعاون المتعلم م  خالع طرق جديدة للتفكير وال

ا خرين لتطوير طرائق جديدة للفهم والنقاش لحلوع مبتكرة؛ باإلضافة إلى إمكانية الولوج 

 .لننترنت من خالع الشبكة الالسلكية, وإرساع جمي  أنواي الملفات

 ,Doolan, Mehigan(p. 112 ,2010)وأوضح دوالن, ميغان, تابيركا, وبيت 

Tabirca and Pitt  أن األجهزة النقالة أصبحت من أكثر األمور اعتيادية في حياتنا العامة من

مجاالت العمل إلى األنشطة الترفيهية وحتى داخل الفصوع الدراسية, وقد تمن  الكثير من 

تغير حيث إنها المدارس استخدام األجهزة النقالة داخل البيئة الصفية, ولكن هذا التوجه يجب أن ي

إن القابلية المتنامية لهذه األجهزة تفتح . تعد ا ن من األمور الكمالية في شتى نواحي الحياة

المجاع ل هور نوي جديد من التعلم, لذا فنن استخدام التقنية النقالة في الصفوف الدراسية قد تسهم 

 .يةفي تزويد المتعلمين بطرق جديدة ومشوقة للتفاعل م  المادة الدراس

: أن هناك فوائد ونقاط قوة للتعلم النقاع تتمثل فيما يلي Udell (2012, p. 13)وأشار أوديل 

يحسن القدرة على  -يحسن التوصيل  -يزيد من المبيعات, الدقة, والربط  -يزيد من معدع اإلنتاج 

يسهل  - يقلل من كلفة عملية التعليم -يخفض من الحواد   -يقلل من نسبة األخطاء  -االنتباه 

 .الولوج للشبكة التعليمية الخاصة للمتعلمين من أي مكان
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وتتميز بيئة التعلم النقاع بمجموعة من الخصائص التي تجعلها بيئة ال محدودة بزمان وال 

, 92١١)مكان, باإلضافة إلى مجموعة من الخصائص األخرى حيث بي نها محمد عطية خميس 

المرونة, والتعلم الحواري, وتعدد أنشطة التعلم,  االتساي واالمتداد,: وهي( ١20-١2٣ة ة 

 .واالنفتاح على البيئة, والتكيف, والتعلم المنعكس

رمم أن بحو  التعلم النقاع ما زالت في بدايتها, فقد أجريت عدة بحو  ودراسات حوع 

 التي ركزت على فاعلية التوصيل النقاع Haag( 92١١)دراسة هاك فاعلية التعلم النقاع, منها 

, واالتجاه نحو توصيل محتوى المقررات بالتعلم المتعلم أداء: محددة وهي ثال  نتائج على

توفير بديل األثر اإليجابي ل بوضوح هذه الدراسة نتائجوقد أ هرت . المتعلم ورضا النقاع,

تحسنت قد  المشاركينوذلك عن طريق التعلم النقاع, وأن  لتوصيل المقررات اإللكترونية

فياس أشارت دراسة كما . األداء العام للتعلم في زيادة مما يشير إلى االختبار البعدي في درجاتهم

 يعتبرون المشاركين في الدراسة مالبية بوضوح إلى أن Vyas and Nirban( 92١2)ونيربان 

هذه  لقبوع مستعدون ومع مهم لألمراص التعليمية هامة وسيلة تكنولوجيا الهاتف النقاعأن 

شيه وأ هرت نتائج دراسة . على الرمم من قيود استخدام التكنولوجيا النقالة ةوسيلة الجديدال

أن تعلم األنشطة االجتماعية من  Shih, Chuang and Hwang( 92١2)وشونج وهوانج 

خالع تكنولوجيا األجهزة النقالة لممارسة التعلم, ولتوسي  خبرات الطالب التعليمية, وكذلك توفير 

ع, قد ساهم في تحسين أداء الطالب في تعلمهم, وساهم بفاعلية في بناء المحتوى الرقمي النقا

معارفهم الخاصة, وذلك من خالع تحليل االستبانات, والمالح ات, والمقابالت الجماعية, حيث 

 .أ هرت نتائج إيجابية كبيرة في تعلم الطالب

صية, كما في ولكن هذه البحو  والدراسات المبكرة قد ركزت على استخدام الرسائل الن

حيث أجرت جامعة هلسنكي تجارب استخدمت فيه  Trifonova( 922٣)دراسة تريفونوفا 

, وقد كانت النتائج إيجابية, حيث أشارت النتائج إلى أنه WAPالرسائل القصيرة وخدمات الواب 

من الممكن أن يتيح استخدام الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وميرها من تطبيقات 

وكذلك ركزت هذه الدراسات على . عدًدا من الفرة الجيدة أمام التعلم النقاع WAPلواب ا

( 9228)استخدام تقنيات التعلم النقاع في التعليمات والتوجيهات, حيث أشارت دراسة هند الخليفة 

بعض الدوع بدأت في استخدام تقنية التعلم المتنقل في الميدان التربوي, ففي مبادرة من إلى أن 

يل استخدام التعلم المتنقل, قامت اإلدارة بتفعيل خاصية التعلم عن  إدارة التعليم النيوزلندية لتفع 

بحيث يقوم الطالب  Study TXTطريق الرسائل النصية القصيرة عبر موق  أطلقت عليه 

بنرساع رسالة نصية عبر هاتفه النقاع لرقم خدمة الموق  طالبًا بعض المعلومات البسيطة عن 

. وي معين, ليقوم الموق  بدوره بنرساع المعلومات المطلوبة فوًرا على شكل رسالة نصيةموض

ولقد سجلت األدبيات خالع العشر السنوات األخيرة, قيام العديد من جامعات ومعاهد التعليم 

باعتبارها  –العالي على مستوى العالم باستخدام التعلم بالهاتف بمساعدة خدمة الرسائل القصيرة 

حيث أ هرت هذه التجارب جميعها نجاحات في استخدام خدمة  –أدوات الهاتف المتنقل  أهم

الرسائل القصيرة في تدريس موضوعات مختلفة, منها استخدامه في تدريس مفردات اللغة 

, ة ة 92١9أحمد فهيم بدر, )اإلنجليزية, ومفردات اللغة الفرنسية, ومفردات اللغة اإليطالية 

١02-١00.) 

رج  ذلك إلى ضعف إمكانيات األجهزة النقالة في وقتها, حيث كانت األجهزة وربما ي

محدودة السعة, واإلمكانيات, والذاكرة, وصغر حجم الشاشة؛ ولكن م  تطور تكنولوجيات هذه 

األجهزة, وتطور الشبكات الالسلكية, أصبح بنمكان هذه األجهزة عرص الوسائط المتعددة, 

والفيديو التعليمي, من خالع الشبكات الالسلكية على نطاق واس , والصور, والرسوم المتحركة, 

 .وفي أي وقت وأي مكان

ويرى الباحثون أن الفوائد والمميزات العديدة للتعلم النقاع والبرمجيات التعليمية متعددة 

الوسائط يمكن أن تو ف وتطبق على هذه األنواي من األجهزة النقالة ن ًرا لتوفر العديد من 
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قات الحاسوبية لتشغيل الرسومات الثابتة والمتحركة وعرضها, وكذلك لقطات الفيديو التطبي

وملفات الصوت, وهذا قد يفيد البحث إذا ما ركز على تو يف الرسوم المتحركة  والفيديو 

التعليمي في دعم عملية تعلم مخارج حروف اللغة العربية لدارسي علم تجويد القر ن الكريم, 

الحالي من تطور إمكانات األجهزة النقالة, ومن تطور الشبكات الالسلكية في  حيث يستفيد البحث

عرص الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, من خالع بيئة متكاملة, حيث يحاوع قياس فاعلية 

التعلم النقاع وقدرته على عرص الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, والمقارنة بين هذين 

كما يسهم التعلم النقاع . تالف مساحة الملفات, وقدرة األجهزة على عرضهماالوسيطين, ن ًرا الخ

في حل مشكالت تدني إتقان تالوة القر ن الكريم في مراكز تحفيظ وتجويد القر ن الكريم بمملكة 

البحرين, حيث تقدم عروص الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي في مقررات التعلم اإللكتروني 

 .كات طرقًا فعالة لجعل المحتوى التعليمي أكثر ديناميكية وفاعليةالنقاع عبر الشب

لقد ارتكزت ن رية التعلم النقاع على الن ريات البنائية االجتماعية للتعلم باستخدام 

التكنولوجيا, وهو المدخل الذي ارتكزت عليه صيغ التعلم اإللكتروني بصفة عامة, وأضافت 

ية الن رة للتعلم على أنه حوار داخل سياق ثقافي اجتماعي الن رية مزيًدا من التأكيد على أهم

يتشكل إلى حد كبير بسلوك المتعلم, وتو يفه الُمتقن ألدوات ومصادر المعرفة الكتساب المزيد 

من المعرفة, وحل المشاكل من خالع الحوار, والبحث, والتساؤع, والتفكير التأملي لربط الخبرة 

سعيد إسماعيل علي, هناء عودة خضري, )ء تفسيرات جديدة الحالية بالمعرفة السابقة لبنا

 (.922-982, ة ة 9228

 Mayer and Morenoالرسوم المتحركة حسب ما أورده ماير ومورينو  مصطلح يشير

(2002, p. 88) إلى محاكاة حركة الصور التي تصور حركة أو محاكاة األجسام المرسومة .

أنه م  تقدم تكنولوجيا الكمبيوتر فقد  Lai and Newby (2012, p. 93)ويؤكد الي ونيوبي 

أصبحت الرسوم المتحركة متاحة بسهولة ا ن, وتسمح هذه التقنية للرسومات لتوضيح حركة أي 

عملية, فعلى سبيل المثاع كيف يتدفق الدم من خالع مرف القلب أو تغير األشياء بمرور الوقت, 

ب المكانية والعمليات الحيوية حيث تقدم نموذج وتكون الرسوم المتحركة متفوقة لتصوير الجوان

 .كامل لتوليد التمثيل العقلي من الحركة, مما يقلل من مستوى التجريد لألفكار

والفيديو التعليمي من البرمجيات التعليمية التي يمكن االعتماد عليها أيًضا في التعليم 

 (p. 364 ,2002)سكي والتدريب على المهارات النطقية والصوتية الذي تعتبره ستمبل

Stempleski  من الوسائط التعليمية الكثيفة التي تحتوي على مزيج متنوي من العناصر المرئية

ومدى واس  من التجارب الصوتية المختلفة, باإلضافة إلى اللغة المتكلم بها, وو يفة المعلم أن 

جه الطالب للتركيز على يصمم المشاهد التعليمية المطلوبة ويختار التتاب  المناسب للعرص ويو

محتوى الفيديو التعليمي واالستفادة من إمكانية إعادة العرص مرات متتالية حتى يصل للمستوى 

 .المطلوب إتقانه من المهارات

يتصف الفيديو التعليمي بالمزايا األساسية والشاملة للوسيلة التعليمية مثل الصور المتحركة 

بر تكنولوجيا متزامنة أو مير متزامنة, ويمكن صن  الفيديو م  الصوت, ويقدم الفيديو التعليمي ع

أو استخدامه بنماذج إنتاج متنوعة, تتضمن المحاضرات والنقاشات أو الحوارات أو التمثيليات أو 

األفالم الوثائقية أو دراسات لحاالت معينة أو قصاصات لصور رقمية أو قاعدة معلومات صوتية 

 (.١88-١87, ة ة 9227تس, بي( طوني. )و. أ)ومرئية مًعا 

والمتمثلة في تعليم تجويد القر ن  ,إن التجارب والمحاوالت المنتشرة على شبكة اإلنترنت

الكريم, والمعتمدة على الصوت فقط بحاجة إلى التنمية والتطوير؛ ن ًرا ألن هذا النوي من التعليم 

ورة وهو ما يعتمد عليه في شكله الحالي يفتقر إلى التواصل المباشر عن طريق الصوت والص

معلم القر ن الكريم لضبط نطق حروف اللغة العربية, ورؤية مخارج الحروف أثناء نطق المتعلم 

ويستخدم البحث الحالي الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي في تعلم كفايات . للكلمات القر نية

روف اللغة العربية, التجويد, حيث يحتاج التجويد إلى عرص أمثلة حية, وتوضيح لمخارج ح
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متمثلة في حركة الشفتين, واللسان وطريقة التصاقه ومحاذاته لألسنان في الفم, وخروج بعضها 

كما أن القدرة على . من جوف اإلنسان, وكيفية نطق الحروف سواء منفصلة أو في بنية الكلمة

. عن طريق الصوتالطالقة في نطق الحروف تعتمد إلى حد كبير على االستماي السليم, والتعلم 

ويتعلم الدارس أصوات الحروف مفردة, وتركيبات الحرف م  ميره من الحروف حتى ينطق 

على النطق " التعود"الجيد للقر ن الكريم و" االستماي"األصوات التي تُكون الكلمة, من خالع 

األمثل لحروف العربية بأصواتها الصحيحة, وبخاصة األصوات التي ليس لها ن ير في مير 

, ويمكن التغلب على صعوبة نطقها من خالع ربط هذه ...ال اء, والضاد, والعين: العربية, مثل

على " التدرب"األصوات بكلمات في القر ن الكريم, ونطقها بالكيفية التي تمثلها علماء التجويد, و

األداء الدقيق للعادات النطقية, كالتفخيم والترقيق, ودرجات المد والشدة, ومخارج بعض 

  (.92١2سلوى حمادة ومحمود السايس, )األصوات التي اختصت بها العربية 

 :صياغة مشكلة البحث  أسئلتها الفرعية

يهررردف مقررررر مخرررارج الحرررروف لعلرررم التجويرررد إلرررى تنميرررة كفايرررات التجويرررد فررري الجانرررب 

ه الكفايرررررات لررررردى المعرفررررري لطرررررالب المسرررررتوى األوع؛ حيرررررث أن هنررررراك حاجرررررة لتنميرررررة هرررررذ

الطرررالب, وعليررره قرررام الباحرررث بتحليرررل نترررائج االختبرررارات النهائيرررة لطرررالب المسرررتوى األوع فررري 

مقررررررر مخرررررارج الحرررررروف للررررردفعات الرررررثال  األخيررررررة, حيرررررث تبرررررين للباحرررررث ارتفررررراي نسررررربة 

مررررن الدرجررررة النهائيررررة, % 72الطررررالب الررررذين لررررم يصررررلوا لمسررررتوى النجرررراح المطلرررروب, وهررررو 

, وقرررد كشرررفت نترررائج هرررذا %22 -% 08فررري هرررذا المسرررتوى تترررراوح برررين وكانرررت نسرررب النجررراح 

التحليررل عررن وجرررود صررعوبة فرري معرفرررة مخررارج حرررروف اللغررة العربيررة, وإخرررراج كررل حررررف 

مررررن مخرجرررره الصررررحيح, كمررررا أن الطررررالب ال يجرررردون الوقررررت الكررررافي للترررردريب علررررى نطررررق 

 .الحروف أثناء حلقات التجويد التقليدية

لنترررائج برررنجراء مقرررابالت مررر  بعرررض الطرررالب ومعلمررريهم بمركرررز وترررم متابعرررة تحليرررل هرررذه ا

الشرريم عيسرررى برررن علررري  ع خليفررة بمملكرررة البحررررين لمعرفرررة إلررى أي مررردى توجرررد فررررة للرررتعلم 

اإللكترونررري النقررراع وبرمجيرررات لرررتعلم مخرررارج الحرررروف, وقرررد اسرررتخلص البررراحثون مرررن تلرررك 

رونيرررررة لرررررتعلم مخرررررارج اإلجابرررررات أن الطرررررالب ال تتررررروفر لرررررديهم برمجيرررررات أو مصرررررادر إلكت

الحرررروف, وأنهرررم يرمبرررون فررري تررروفر بررررامج تعلرررم إلكترونيرررة تراعررري طبيعرررة الرررتعلم, والفرررروق 

الفرديررررة للطررررالب, حيررررث ترررروفر هررررذه البرمجيررررات االحتياجررررات الفرديررررة لكررررل طالررررب لتعلمرررره 

الفرررردي, كمرررا يررروفر فرًصرررا للرررتعلم الرررذاتي خرررارج أوقرررات الحلقرررة الدراسرررية القر نيرررة؛ حيرررث أن 

تعلررررم التجويررررد التقليديررررة ال تقرررردم للمتعلمررررين المواقررررف التعليميررررة الترررري تسرررراعدهم علررررى  برررررامج

تنميرررة الجانرررب المعرفررري لرررتعلم مخرررارج الحرررروف, وال تقررردم لهرررم الررردعم والمسررراعدة المباشررررة 

فرررري نطررررق الحررررروف بشرررركل صررررحيح ومجررررود, ومررررن ثررررم توجررررد حاجررررة لتنميررررة هررررذه الجوانررررب 

لمتعلمرررين لمسررراعدتهم فررري نطرررق الحرررروف بشررركل صرررحيح وتقرررديم الررردعم والمسررراعدة المباشررررة ل

 .ومجود

يوجد تدٍن في إتقان أحكام التجويد وتالوة القر ن "أنه وعليه يمكن صيامة مشكلة البحث في 

الكريم بشكل صحيح ومجود بسبب الخجل من القراءة الجهرية أمام الغير أو عدم مناسبة وقت 

تحفيظ القر ن الكريم بمملكة البحرين, وبالتالي قد التعلم ومكانه لدارسي علم التجويد بمراكز 

والفيديو التعليمي وإمكانات الرسوم المتحركة يسهم تو يف البرمجيات التعليمية مثل برمجية 

 ".التعلم اإللكتروني النقاع واألجهزة النقالة في حل هذه المشكلة

 :صياغة أسئلة البحث

 :س كما يليفي ضوء مشكلة البحث أمكن صيامة السؤاع الرئي

في ( الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي)ما فاعلية تصميم نمطين لبيئة التعلم اإللكتروني النقاع 

 تنمية األداء المعرفي لدارسي علم التجويد بمراكز تحفيظ القر ن الكريم بمملكة البحرين؟

 :وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية
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 ر مخارج الحروف لدارسي تجويد القر ن الكريم؟ما المهارات المعرفية المناسبة لمقر .١

والفيديو الرسوم المتحركة ما معايير تصميم بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية  .9

 التعليمي لتنمية المهارات المعرفية في تجويد القر ن الكريم؟

جويد القر ن الكريم ما البرامج التصميمية المستخدمة لتنمية المهارات المعرفية واألدائية لت .٣

 لبيئة التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام نموذج التصميم التعليمي؟

( والفيديو التعليمي الرسوم المتحركة)ما فاعلية نمطي تصميم بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع  .2

 في تنمية األداء المعرفي لدارسي علم التجويد بمراكز تحفيظ القر ن الكريم بمملكة البحرين؟

 :أجداف البحث

 :يسعى البحث الحالي إلى الكشف عن

الرسوم المتحركة أثر مقرر مخارج الحروف القائم على التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام  .١

 .في تنمية الجانب المعرفي لدارسي علم التجويد والفيديو التعليمي

 .كفايات دارسي علم تجويد القر ن الكريم في الجانب المعرفي .9

يم بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية الرسوم المتحركة والفيديو معايير تصم .٣

 .التعليمي لتنمية الجانب المعرفي في تجويد القر ن الكريم

فاعلية بيئتي التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي  .2

 .لكريملتنمية الجانب المعرفي في تجويد القر ن ا

 :أجمية البحث

 :تكمن أهمية البحث الحالي من خالع سعيه لتحقيق ما يلي

المساهمة في تحسين بيئات التعلم التقليدية الحالية لتعليم القر ن الكريم, من خالع توفير نمط  .١

 .جديد للعملية التعليمية؛ تتوفر في أي وقت وأي مكان, مما يحسن من نتائج عملية التعلم

طوير بيئة التعلم بمراكز تعليم القر ن الكريم وتدريس علومه, تعتمد على بيئة المساهمة في ت .9

التعلم اإللكتروني النقاع, والمبادرة إلى تو يف تطبيقات األجهزة النقالة في تعليم وتعلم القر ن 

 .الكريم

سهم في تطوير تزويد معلمي القر ن الكريم بطرق جديدة في تدريس علوم القر ن الكريم, ت .٣

م علوم القر ن الكريم بما يحققه من تهيئة الفرد المسلم لتالوة القر ن الكريم بصورة تعل

 .صحيحة ومجودة خالية من األخطاء الجلية أو الخفية

تصميم بيئة تعليمية وتدريبية, دائمة ومباشرة, مير مقيدة بزمان ومكان, تتيح للمتعلم حرية  .2

فاعل المباشر م  المعلم من جهة والمتعلمين التنقل والوصوع لجمي  المواد التعليمية, والت

 .ا خرين من جهة أخرى عبر األجهزة النقالة المختلفة

التوجه الحديث نحو بيئات التعلم اإللكتروني النقاع, مما يساعد الطالب على إيجاد بيئة تعليمية  .0

 .تتسم بالتفاعل, والتعلم الذاتي النشط

وقت وأي مكان, باستخدام التعلم اإللكتروني النقاع, توفير بيئة تعليمية تعلمية مرنة, في أي  .2

لمعلمي مادة التربية اإلسالمية بمدارس وزارة التربية والتعليم, لتطوير مهاراتهم المعرفية 

 .واألدائية في تعلم وتعليم القر ن الكريم

 :متغيرا  البحث

 :وله نمطان يشتمل البحث الحالي على متغير مستقل واحد: المتغيرا  المستقلة: أ اًل 

 .الرسوم المتحركةبيئة للتعلم اإللكتروني النقاع باستخدام  .١

 .بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع باستخدام الفيديو التعليمي .9

 :يشتمل البحث الحالي على متغير تاب  واحد وهو: المتغيرا  التابعة: ثانيًا

 .ألحكام تجويد القر ن الكريم التحصيل للجانب المعرفي



٣١2 

     

 6102العدد السابع عشر لسنة                                      مجلة البحث العلمى فى التربية                     
 

 

 : حثمنه  الب

ن ًرا لطبيعة البحث التكنولوجية التطويرية,  استخدم الباحثون منهج البحث التطويري

في البحو  التطويرية من مناهج البحث  (Elgazzar, 2014)ويتكون منهج البحث التطويري 

 :التالية

 وذلك في تحليل خصائص الطالب, وتحليل المصادر,  :منه  البحث اليصفي التحليلي

 .ى والتوصل إلى قائمة المعاييروتحليل المحتو

 وذلك بتطبيق نموذج التصميم التعليمي لمحمد عطية خميس  :منه  التطيور المنظيمي

برنامج للتعلم اإللكتروني النقاع قائم على الرسوم المتحركة والفيديو في تطوير ( 9227)

, وفق التصميم يمفي تنمية كفايات التجويد لدى الدارسين بمراكز تحفيظ القر ن الكر التعليمي

 .التجريبي للبحث

 تطوير برنامج للتعلم وذلك في تطبيق تجربة البحث للكشف عن أثر  :منه  البحث التجروبي

في تنمية كفايات التجويد لدى  اإللكتروني النقاع قائم على الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي

 .الدارسين بمراكز تحفيظ القر ن الكريم

 :لبحثالتصميم التجروبي ل

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي, والمعتمد على مجموعتين 

(. 9227)تجريبيتين م  القياس القبلي والبعدي, وقد اتب  الباحث في ذلك نموذج محمد خميس 

 .يوضح التصميم المستخدم ١والشكل 

 القياس البعدي المتغير المستقل القياس القبلي المجموعة

 ةالمجموع

 ١التجريبية 
 اختبار تحصيل

تو يف )التعلم باستخدام األجهزة المحمولة 

 (رسوم متحركة لتعليم مخارج الحروف
 اختبار تحصيل

 المجموعة

 9التجريبية 

تو يف )التعلم باستخدام األجهزة المحمولة 

 (فيديو تعليمي لتعليم مخارج الحروف

 التصميم التجريبي للبحث. ١شكل 

 :فر ض البحث

 :عى الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفروص التاليةتس

بين متوسطي درجات طالب المجموعة ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائيًا عند مستوى داللة  .١

في االختبار ( فيديو تعليمي)والمجموعة التجريبية الثانية ( رسوم متحركة)التجريبية األولى 

 (.رسوم متحركة)وعة التجريبية األولى التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح المجم

بين متوسطي درجات طالب المجموعة ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائيًا عند مستوى داللة  .9

في االختبار التحصيلي القبلي واالختبار التحصيلي البعدي ( رسوم متحركة)التجريبية األولى 

 .في الجانب المعرفي لصالح االختبار التحصيلي البعدي

بين متوسطي درجات طالب المجموعة ( 0.05)داع إحصائيًا عند مستوى داللة يوجد فرق  .٣

في االختبار التحصيلي القبلي واالختبار التحصيلي البعدي ( فيديو تعليمي)التجريبية الثانية 

 .في الجانب المعرفي لصالح االختبار التحصيلي البعدي

جات طالب المجموعة بين متوسطي در( 0.05)يوجد فرق داع إحصائًيا عند مستوى  .2

في الكسب ( فيديو تعليمي)والمجموعة التجريبية الثانية ( رسوم متحركة)التجريبية األولى 

 (.رسوم متحركة)في الجانب المعرفي لصالح المجموعة التجريبية األولى 

فاعلية في التحصيل ال ( رسوم متحركة)تحقق بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية األولى  .0

 (.McGugian)كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان ( 0.6)ن تقل ع

فاعلية في التحصيل ال تقل ( فيديو تعليمي)تحقق بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية الثانية  .2

 (.McGugian)كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان ( 0.6)عن 
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 :عينة البحث

" المستوى األوع"تالوة القر ن الكريم يتألف مجتم  البحث من جمي  دارسي علم التجويد و

بمراكز التحفيظ والتجويد بمملكة البحرين التابعة لوزارة العدع والشؤون اإلسالمية واألوقاف, 

طالبًا من مركز الشيم عيسى بن علي ( ١8)وتم اختيار عينة البحث قصديًا وعددها ثمانية عشر 

تم اختيار حلقتين من حلقات المستوى األوع   ع خليفة لتعليم القر ن الكريم وتدريس علومه, حيث

 .طالب لكل مجموعة( 2)لتجويد القر ن الكريم؛ وتمثالن مجموعتين تجريبيتين, بواق  تسعة 

 :يد د البحث

 :اقتصر البحث الحالي على المحددات التالية

برمجيات استخدام التعلم النقاع في تعلم أحكام تجويد القر ن الكريم وتالوته من خالع تو يف ال .١

لتدريب الدارسين على تعلم مخارج حروف ( الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي)التعليمية 

 .اللغة العربية

طالب المستوى األوع لدراسة علم التجويد بمراكز تحفيظ القر ن الكريم  :الحد د البشروة .9

 .وتدريس علومه بمملكة البحرين

ع خليفة لتعليم القر ن الكريم وتدريس علومه مركز الشيم عيسى بن علي   :الحد د المكانية .٣

 .التاب  لوزارة العدع والشئون اإلسالمية واألوقاف بمملكة البحرين

 .92١2/92١0الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحد د ال مانية .2

 .مخارج حروف اللغة العربية :الحد د الميضيعية .0

, لنمطي (التطوير)لى المرحلة الثالثة ع( 9227)يقتصر تطبيق نموذج محمد عطية خميس  .2

ومطابقة النمطين لمعايير ( الرسوم المتحركة, الفيديو التعليمي)بيئة التعلم اإللكتروني النقاع 

 .بيئة التصميم التعليمي

 :مصطلحا  البحث

 (:Mobile Learning)التعلم النقا  

محدد المكان, أو عندما يحد  هو أي نوي من التعلم يحد  حيث ال يكون المتعلم ثابتًا أو مير 

 .Woodill, 2011, p)التعلم حينما يستغل المتعلم الفرة التي تقدمها التكنولوجيا المحمولة 

14.) 

 (:Mobile Devices)األ ه ل النقالة 

, أو مشغل PDAs, أو مساعدات رقمية Cell Phonesهي التي تكون على شكل هواتف نقالة 

: , أو ألواح رقمية أو كفية مثلLaptopsبيوتر محمولة , أو أجهزة كمMP3مقاط  صوتية 

Tablets, iPads (Rogers, 2011, p.4.) 

 :بيئة التعلم اإللكتر ني النقا 

هي بيئة تعلم إلكترونية السلكية, حيث يستخدم المتعلم تليفون ذكي أو كمبيوتر محموع أو مساعد 

ن البيئة تقدم مرونة أكثر في التعلم رقمي في الوصوع الالسلكي لشبكة اإلنترنت؛ وبالتالي فن

محمد عطية )وتتيح فرة تعلم أكثر من خالع االتصاع الالسلكي بشبكة اإلنترنت واإلنترانت 

 (.١2٣, ة 92١١خميس, 

 :الرسيم المتحرمة

 مما محددة, وبسرعة متتاب  بشكل عرضها يتم التي المتسلسلة الثابتة الرسوم من مجموعة هي

, 9228محمد محمد البسيوني, جماع مصطفى الشرقاوي, )بالحركة  مللمتعل اإلحساس يعطي

 (.9٣ة 

 :الفيدوي التعليمي

هو لقطات فيلمية ت هر في صورة متحركة سجلت بطريقة رقمية وتعرص بطريقة رقمية أيًضا 

وتتعدد مصادرها لتشمل كاميرات الفيديو وعروص التلفاز واسطوانات الفيديو عن طريق 
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إبراهيم عبدالوكيل الفار, )قطات يمكن إسراعها وإبطائها وإيقافها وإرجاعها مشغالتها وهذه الل

 (.9٣0, ة 9229

 :التجيود

فهو إخراج كل حرف من مخرجه, وإعطاؤه : اصطالًحا: هو التحسين واإلتيان بالجيد, أما: لغة

 (.2, ة 9222األفغاني, محمد سعيد )حقه ومستحقه من الصفات الالزمة والعارضة 

 :لحر فمخال  ا

عطية )فهو اسم لموض  خروج الحرف وتمييزه عن ميره : هو محل الخروج, أما اصطالًحا: لغة

 (. ١92, ة 9222قابل نصر, 

 :اإليال النظر  للبحث

لما كان البحث الحالي يهدف إلى تطوير بيئة تعلم إلكترونية نقالة قائمة على الرسوم 

في تنمية كفايات التجويد لدى الدارسين بمراكز فاعليتهما المتحركة والفيديو التعليمي وقياس 

, فنن اإلطار الن ري للبحث يتناوع أسس تطوير بيئة تعلم تحفيظ القر ن الكريم بمملكة البحرين

إلكترونية نقالة قائمة على الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي وقياس أثرها على تنمية كفايات 

 .التجويد

 :التعلم النقا : أ اًل 

الفترة الراهنة ثورات عديدة في مجاع المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا, مما يلقي تشهد 

على عاتق التربية مهمة إعداد جيل قادر على التعامل م  مستحدثات هذا العصر من تكنولوجيا 

اتصاالت, ووسائل تفاعلية متعددة, ووسائل فائقة, ودروس ومحاضرات إلكترونية, وبيئات تعلم 

 .مقررات دراسية كاملة قائمة على الويب, وأخيًرا التعلم النقاعافتراضية, و

وكانت هناك مبررات جعلت العديد من األن مة التعليمية تعمل على وض  المحتوى على 

الرمبة في إتاحة المحتوى ألعداد كبيرة من المتعلمين, م  ما يتميز : , منها9الهاتف النقاع شكل 

تقديم التغذية الراجعة, باعتبار أن أعداد األشخاة الذين به الهاتف النقاع من السرعة في 

يتفاعلون م  المحتوى بالتعلم النقاع, أعداد قياسية يصعب تحقيقها بالتعلم اإللكتروني, لتوفر 

الهاتف النقاع بأعداد كبيرة جًدا تشمل المجتم  ككل, في حين أن أعداد أجهزة الكمبيوتر محدودة 

الوقت مقارنة بالهاتف النقاع, وهذا يبين أهمية سرعة وصوع وليست مالزمة للمتعلم طوع 

 (.١22, ة 92١9أحمد فهيم بدر, )المعلومات من خالع الهاتف النقاع والتفاعل معها 

 
 (Schofield, West & Taylor, 2011, p. 4)استخدامات الهاتف النقاع في التعليم . 9شكل 

إلى أن هناك الكثير من  Levy and Kennedy( p. 1899220 ,)وأشار ليفي وكيندي 

دراسات الحاالت التي تكشف مجموعة كبيرة من األسباب التي تدعو لتجربة وتطبيق التعلم النقاع 
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تحسين الوصوع, وتقييم : من قبل المربين والمتدربين لتحقيق أحد أو مجموعة من األهداف التالية

مستقبل فالتعلم النقاع هو . وسلوكهموتعزيز التعليم والتعلم, واستكشاف متطلبات المتعلمين 

في مجاع  التطور السري  يجعله قادر على الذي خصائص واإلمكانات المتنوعةال م , التعليم

التعليم  المتنقلة في التكنولوجيا الالسلكيةفنن استخدام  وعالوة على ذلك, تكنولوجيا المعلومات

 ,Alzaza & Yaakub)التعلم لبيئة  صبح الخيارسوف يو ستمر في النمو,ي سوف العالي

2011.) 

 :مفهيم التعلم النقا ( 0)

عرف كيني قد ف:  هرت عدة تعريفات تصف التعلم النقاع وتبينه نتناوع بعًضا منها وهي

-Kenny, Park, Van Neste( p. 76 ,2005)كيني وبورتن وميريز  –وبارك وفان نيستي 

Kenny, Burton and Meiers أجهزة فير التعليم والتدريب من خالع التعلم النقاع بأنه تو

 .p ,2011)ويصف ووديل  .المساعدة الشخصية الرقمية, والهواتف الذكية, والهواتف النقالة

14 )Woodill  التعلم النقاع بأنه أي نوي من التعلم يحد  حيث ال يكون المتعلم ثابتًا أو مير

ويعرف محمد . ا التكنولوجيا النقالةمحدد المكان, أو حينما يستغل المتعلم الفرة التي تقدمه

التعلم اإللكتروني النقاع بأنه عملية توصيل المحتوى ( ١22, ة 92١١)عطية خميس 

اإللكتروني, ودعم المتعلم, وإدارة عملية التعلم والتفاعالت التعليمية عن بعد, في أي وقت 

 . ومكان, باستخدام أجهزة رقمية نقالة, وتكنولوجيات االتصاع الالسلكي

هو مصطلح لغوي جديد يشير أن التعلم النقاع ( 0, ة 92١9)ويرى تيسير اندوراس سليم 

إلى استخدام األجهزة الخلوية الالسلكية النقالة ومعداتها في إطار بيئة تعليمية تعلمية تشاركية مير 

ن بعد شكل محكومة بزمان أو مكان, وهو يعد امتداًدا للتعلم اإللكتروني وشكاًل من أشكاع التعلم ع

٣. 

 
 (Park, 2004, p. 29)مقارنات وتدفق التعلم اإللكتروني والتعلم النقاع والتعلم المنتشر . ٣شكل 

 : ومن خالع استقراء التعريفات السابقة للتعلم النقاع يالحظ أنها تتفق في السمات التالية

 امتداد للتعليم اإللكتروني. 

 المرونة في الوقت والمكان. 

 زة النقالة للتعلم والتفاعل م  جمي  أطراف العملية التعليميةاستخدام األجه. 

 االتصاع الالسلكي بشبكات الويب. 

ويعرف الباحثون التعلم النقاع إجرائًيا بأنه توصيل علم مخارج حروف اللغة العربية, ودعم 

ه, في أي وقت متعلمي القر ن الكريم وتجويده, وإدارة عملية التعلم والتفاعالت التعليمية المتعلقة ب

 .ومكان, باستخدام أجهزة الهواتف النقالة الذكية واأللواح الكفية

 :خصائط التعلم النقا ( 6)

يتسم التعلم النقاع بمجموعة من الخصائص تجعله تجربة مختلفة تماًما عن التعلم في الفصوع 

كان, كما أنه يختلف عن التقليدية التي تعتمد فيها كل األنشطة التعليمية على االرتباط بالزمان والم
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األشكاع األخرى للتعلم عن بعد, من خالع ما يوفره من بيئة منية باألدوات التي تدعم سياق 

تعليمي مدى الحياة عبر توفير التنقل العالي, والفردية, والتكيف لسياق تعليمي يتضمن تقوية 

محمد عطية )من وتتمثل أبرز هذه الخصائص حيث حددها كل . معارف المتعلمين ومهاراتهم

الحمل والتنقل, : فيما يلي( ١١, ة 92١9تيسير اندوراس سليم, ؛ ١22, ة 92١١خميس, 

 .والوصوع واإلتاحة, والمرونة, والتفاعل والتشارك, والتكيف

أن التعلم  Valk, Rashid and Elder (2010, pp. 25-27)وقد ذكر فولك وراشد وإلدر 

المبادرة إلى  -االستجابة لحاجات التعلم الملحة : يدة منهاالمتنقل يتميز بعدد من الخصائص الفر

تكامل المحتوى  -النشاط التعليمي المبني على المواقف  -االتصالية  -التنقل  -اكتساب المعرفة 

 .السياقية -التعليمي 

بعض ( ١78-١77, ة ة 92١١)عبدالسالم  رجاء البربري وحنان سعيد رفيق وأضاف

 :أن تقدمها تكنولوجيا التعلم المتنقل وهي كالتالياإلمكانيات التي يمكن 

  تتيح تكنولوجيا التعلم المتنقل للمتدربين التطبيق الفوري للمهارات والمعلومات, كما تتيح

 .للمدرب استعراص ومتابعة التمارين التدريبية

 يتتيح تبادع الملفات والكتب اإللكترونية بين المتدربين بسهولة, وفي نفس الوقت الحقيق. 

  تزيد من الدافعية وااللتزام الشخصي, كما تمكن المتدربين من التفاعل م  بعضهم

 .   البعض وم  المدرب

  ,يعتبر الهاتف النقاع أداة اجتماعية جيدة, حيث يتم من خالله تبادع المعلومات وا راء

 .كما يزيد من شعور المتعلم باالستقالع

  لوسائل التعليم األخرى أكثر من أن يكون بدياًل يمكن اعتبار التعلم المتنقل متمًما ومكماًل 

 .لها

يتضح مما سبق أن التعلم اإللكتروني النقاع يمتاز عن التعلم اإللكتروني بمجموعة من 

الخصائص الفريدة التي تمكنه من سرعة الوصوع لشبكة المعلومات والمواد التعليمية المختلفة 

كامل, مما يساهم في توفير نموذج جديد للعملية التعليمية للمتعلم من خالع المرونة والتفاعلية والت

بشكل مستمر دون انقطاي بين المعلم التعلمية, حيث يتم التعلم في كل وقت وكل مكان, والتواصل 

والمتعلم, وهذا يعني أن التعليم اإللكتروني النقاع يكمل التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني بحيث 

  . ية التعليمية والتدريبيةيشكل جزًءا من العمل

 :مياصفا  التعلم النقا ( 5)

 في المعايير من ستةبأستراليا  Masie NY مركز في التعليم اإللكتروني لقد حدد اتحاد

 –إمكانية الوصوع - اإلدارة –إعادة االستخدام  -قابلية التشغيل البيني : التعلم اإللكتروني وهي

. (O’Connell & Smith, 2007, p. 5)على تحمل التكاليف  القدرة -قابلية التوس   -المتانة 

 المعنية المواصفاتقدرات التعلم النقاع وهي  التعليم اإللكتروني تحادالر السابقة المعايي تعكسو

النقاع,  تطوير المحتوىو العميل, منصات: , وهي(p. 6)القدرات األمثل م   التوافق لتسهيل

 .النقاع محتوىدعم الو النقاع, المحتوى وتوصيل

 :اإلمكانيا   الفيائد التعليمية للتعلم النقا ( 4)

, 92١9تيسير اندوراس سليم, ؛ ١72-١27, ة ة 92١١محمد عطية خميس, )يرى 

أن التعلم النقاع يوفر بيئات تعلم إلكتروني جديدة, تختلف عن بيئات التعلم اإللكتروني  (١9ة 

ات, وهذه البيئات توفر للمتعلم إمكانيات عديدة تساعد في القائم على الكمبيوتر, والقائم على الشبك

حل مشكالت التعلم التقليدي, وتقضي على ثقافة الفصوع والجدران األربعة, ويمكن تحديد هذه 

 : اإلمكانيات والمميزات فيما يلي

 في الوقت الحقيقي عن بعد, م   توصيل وعرص ملفات الوسائط المتعددة بجمي  أنواعها

 .والصورة والتصاميم العلمية والجداوع والرسوم البيانية وضوح الصوت
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  توفير فرة التعلم الشبكي, واالجتماعي, والتشاركي,  االتصاع والتفاعل المرن, م

 .والتفاعلي الحقيقي عن بعد

  التحكم في االستجابة الشعورية للمتعلم وتن يم تدفق توفير وقت التعلم وتسريعه من خالع

 .المعلومات

 خدمات الدعم والمساندةخزين وكفاءة التشغيل, م  سرعة الت. 

من األدلة التي تم جمعها من خالع الدراسة لمدة ثال  سنوات على أثر عدد وفي تحليل 

التعلم النقاع على أنماط تعلم الطالب والمواقف تجاه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت, وجدت 

تحسين مهارات المتعلمين في القراءة على  أن التعلم النقاع يساعد  Attewell(9220)أتويل 

والكتابة والحساب والقدرات, وتشجي  الخبرات التعليمية القائمة على االستقاللية والتعاونية, 

 Woodill( p. 26 ,2011)وأوضح ووديل  .والحفا  على تركيز المتعلمين ألطوع فترة ممكنة

الثقة بالنفس للمتعلمين وكذلك احترام  أن التعلم النقاع يساهم في رف دلت على  الدراسات أن

 .تأثيًرا إيجابيًا على العملية التعلميةالذات, كما أن له 

إن تو يف تقنية األجهزة النقالة يمثل نهًجا من التعليم لتوصيل المادة العلمية إلى المتعلم في 

ما إن الفوائد ك. أي مكان وفي أي وقت, حيث يكون التركيز في هذه الحالة على المتعلم المتنقل

التي يقدمها التعلم النقاع ألطراف العملية التعليمية كثيرة ومتنوعة, وقد تمثلت هذه الفوائد 

مادة )كما حددها كل من والمميزات للتعلم النقاع وكيفية تو يفها في عملية التعلم والتدريب 

جماع  ؛Saleem, 2011, p. 134؛ ١9, ة 9١29؛ تيسير اندوراس سليم, 92١9النفيعي, 

 :في التالي( 9222علي الدهشان ومجدي محمد يونس, 

 تنفيذ االختبارات البسيطة أو االستبانات السريعة. 

  ,توزي  الملفات التعليمية للصوت, والفيديو, والصور المتحركة, والمحاضرات

 .والمناقشات, مباشرة إلى الطالب مهما كان مكان تواجدهم

  (.لنهج المدمجا)استخدم أنواي مختلفة من األنشطة 

إن النمو المتزايد الستخدام األجهزة النقالة عموًما, والهواتف النقالة على وجه الخصوة, 

وسهولة الحصوع عليها, وانخفاص أسعارها نسبيًا, وتيسير الولوج لشبكة اإلنترنت من خالع 

علي ر جماع األجهزة النقالة؛ يحتم استخدام هذه األجهزة في عمليات التعليم والتدريب, وقد ذك

تعدد الخدمات : مجموعة من المبررات في هذا السياق وهي( 8-2, ة ة 92١2)الدهشان 

التي يمكن أن تقدمها الهواتف النقالة في مجاع التعليم والتعلم, وشيوي وانتشار أساليب وأنماط 

لى ما التعليم عن بعد, وإثبات جدواها وحاجة المجتمعات الضرورية لها, والمساهمة في التغلب ع

 .يعانيه التعليم التقليدي من مشكالت

 :خصائط بيئة التعلم النقا ( 1)

يقدم التعلم النقاع بيئة تعلم جديدة تقضي على ثقافة التعلم في الفصوع التقليدية المحاطة 

بأربعة جدران, تشتمل على كل مكونات بيئة الفصوع التقليدية, من معلم ومتعلمين, وسبورة 

ئط تعليمية, وما يحد  في هذه البيئة من أنشطة تعليمية, وحوار وتفاعل بين وأقالم, ومواد ووسا

هذه ( ١20-١2٣, ة ة 92١١)المعلم والمتعلمين, وزيادة, وقد حدد محمد عطية خميس 

 -تعدد أنشطة التعلم  -التعلم الحواري  -المرونة  –االتساي واالمتداد : الخصائص في التالي

 .التعلم المنعكس -يف التك –االنفتاح على البيئة 

تعتبر بيئة التعلم النقاع بمثابة الموقف التعليمي, حيث يمكن للمتعلم ان ينخرط فيها للتعلم متى 

شاء, والتعلم النقاع يعني أن التعلم موجود في كل زمان ومكان, ويمكن الوصوع إليه بسهولة 

يانات تعليمية, وأجهزة نقالة متنوعة باستخدام أجهزة التعلم النقاع, وتتكون بيئة التعلم النقاع من ك

 .2شكل ا السلكيًا, في فضاء ال محدود, يتفاعل معه المتعلم متصلة معً 
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 (٣, ة 9222محمد عطية خميس, )المتعلم في التعلم التقليدي والتعلم النقاع . 2شكل 

, بل يجب كما إن تصميم بيئة التعلم النقاع ال تقتصر على استخدام األجهزة والهواتف النقالة

أن تكون من ومة ديناميكية ومفتوحة, تتكامل فيها البرمجيات والتكنولوجيا م  الوسائل واألجهزة 

وأدوات التطوير, بحيث يسمح باستخدامها وإعادة استخدامها على أسس مقبولة, ومعايير منطقية 

من أجل زيادة وموضوعية, وتوفير بيئة منية باألدوات التي تدعم السياق التعليمي مدى الحياة 

؛ جماع علي 8, ة 92١9تيسير اندوراس سليم, )مرونة وفاعلية التعليم عن بعد, لذا أضاف 

: الخصائص التالية التي ينبغي أن تتوافر في بيئة التعلم النقاع( ١١-8, ة ة 92١2الدهشان, 

 -خدمات األفراد  -خدمات التوصيل  -التكامل من خالع خدمات الويب  -خدمات تطبيقية 

سهولة  -توفير قدرات وصوع عالية وسريعة  -التواصل السري  م  شبكة المعلومات العالمية 

 .التنقل والتحرك أثناء التعلم

فمن الطبيعي أن تستمد هذه المعايير , للتعلم اإللكتروني امتداد التعلم النقاع هوبما أن 

لذا أوضح علي فراج العقال التعلم اإللكتروني؛ الخاصة ب المواصفات والمقاييس والمواصفات من

بيئة التعلم اإللكتروني يجب أن تؤسس بحيث تيسر وتدعم المشاركة من أن ( 07, ة 92١١)

جانب الطالب المستهدفين, وأن تصميم البيئة يجب أن يسمح للمستخدمين بالدخوع بحرية 

م التعلم وتكون والتحرك بداخلها, كما يجب أن تكون هذه البيئة  منة ومؤمنة لالستخدام بحيث تدع

مرتبة بطريقة تيسر أداء الو ائف واإلجراءات واالتصاع والمشاركة, فضاًل على أن الصيانة 

 .الدورية تشكل بعًدا اساسيًا في البنية التحتية ألي بيئة تعلم

 :معاوير تصميم البيئة اإللكتر نية للتعلم النقا ( 2)

تهتم بتوفير مواصفات تضمن تنق ل الملفات إن معايير تصميم بيئات التعلم اإللكتروني النقاع 

والتطبيقات والبرامج في منصات التشغيل المختلفة, والتأكيد كذلك على المدخل التربوي في 

التعلم من خالع تطبيق مبادئ التصميم التعليمي والذي يهتم بالجوانب التربوية في عملية تصميم 

 . التعليم اإللكتروني

لى األدبيات والبحو  والدراسات العلمية المرتبطة بمجاع ومن خالع اطالي الباحثين ع

ووضحاء مالب  Ally (2005)و( 9229)إبراهيم عبدالوكيل الفار : البحث الحالي وهي

ونشوى رفعت ( 92١9)ومحمد البسيوني والسعيد عبدالرازق وداليا حبيشى ( 92١9)المطيري 

 ,Herringtonو( 92١0)يس ومحمد عطية خم( 92١2)وعلي فراج العقال ( 92١١)شحاته 

Herrington & Mantei (2009) وKneebone & Kneebone (2012) وAlzaabi, 

Berri & Zemerly (2010)   و( 9222)وحصة محمد الشايBrahme (2010) وكذلك ,

المركز القومي المصري للتعلم اإللكتروني, والمركز : المؤسسات التربوية ذات الصلة مثل

كتروني والتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية؛ ومناقشة الخبراء في هذا الوطني للتعلم اإلل

المجاع؛ لذا قام الباحثون بنعداد واشتقاق قائمة مقترحة بالمعايير الواجب مراعاتها عند بناء بيئة 
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يير تعليمية إلكترونية نقالة, على أن تتضمن هذه البيئة أبعاًدا تربوية وتقنية, م  تصنيف هذه المعا

 .في عدة محاور

 :الرسيم المتحرمة  الفيدوي التعليمي: ثانيًا

لما كان البحث الحالي يهدف إلى دراسة فاعلية نمطين لتصميم بيئة للتعلم اإللكتروني النقاع 

في تنمية كفايات التجويد لدى الدارسين بمراكز تحفيظ ( الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي)

بحرين؛ لذا كان من الضروري عرص خصائص ومميزات وإمكانيات القر ن الكريم بمملكة ال

 :واستخدامات كل من الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي كما يلي

 :الرسيم المتحرمة( 0)

, 9228) الشرقاوي مصطفى البسيوني وجماع محمد محمدالمتحركة كما يصفها  الرسوم

 متتاب  بشكل عرضها يتم التي لسلةالمتس الثابتة الرسوم من مجموعة عن عبارة هي( 9٣ة 

المتحركة  الرسوم استخدام أهميةبالحركة, وترج   للمتعلم اإلحساس يعطي مما محددة, وبسرعة

 على تساعد فهي للتعلم, دافعيته وزيادة انتباهه وجذب المتعلم اهتمام إثارة على تعمل أنها إلى

 المراحل أو المتحركة األشياء عن لتعبيرل هامة وسيلة تعتبر كما والتعلم, التعليم عملية تسهيل

الرسوم  Mohamad Ali (2013, p. 234)محمد علي  كما عرف .المتسلسلة أو المتتابعة

شاشة على  عرصوالتي تالساكنة للرسوم  التغيرات السريعة على أنها سلسلة من المتحركة

 .وهم بالحركةوت الكمبيوتر

 إيجابيتين و يفتينفنن هناك  Schnotz and Rasch( 9220)راش ولشنتوز ووفقاً 

و يفة ) العمليات المعرفية من أداء أكثر المتعلمين أنها تمكن األولى التعلم؛ فيللرسوم المتحركة 

الصور  يمكن عرضها من خالع ال بالمعلومات اإلضافية التي من خالع تزويدهم( التمكين

الدعم  من خالع منحهم ديناميكي عقلي تمثيل بناء المتعلمين على أنها تساعد الثانية, والثابتة

 .(Rias & Zaman, 2011, p. 583)المصور  سلوك الن ام لمحاكاة الخارجي

إن استخدام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية يثري المعلومات التي يقدمها المعلمون 

ما أن لطالبهم, ويمكنهم من تطوير طرق متنوعة للتدريس واألنشطة في الفصل الدراسي, ك

المتعلمين الذين يستخدمون الن م التعليمية المعتمدة على الرسوم المتحركة كانوا أكثر كفاءة 

ونمت لديهم مهارات أكثر من أولئك المتعلمين الذين تلقوا تعليًما تقليديًا داخل الفصوع الدراسية 

 (.289, ة 92١١أحمد طلعت سحلوع, )

مصدًرا ( 922, ة ١227)ة مصطفى سالم وتعتبر الرسوم المتحركة حسب ما ذكرت وفيق

أساسيًا في تعلم المهارات الحركية, فهي تعطي الفرصة للمتعلم لمشاهدة أداء المهارات وكيفية 

أدائها بأحسن صورة حتى يمكن أن يمارسها ويؤديها بصورة أفضل, فنعادة عرص المهارات 

على تخلصه من أخطاء أدائه,  عدة مرات تفيد في تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة التي تعمل

 .وتمكنه من تحليل أدائه ومقارنته باألداء األمثل

دراسة مأمون : لقد تناولت العديد من الدراسات تو يف الرسوم المتحركة في التعلم, منها

فقد هدفت إلى كشف أثر استخدام ( 92١١)المومني, عدنان سالم دوالت, سعيد نزاع الشلوع 

ية في اكتساب طلبة المرحلة األساسية في مديرية تربية إربد األولية برامج رسوم متحركة علم

في الكشف عن أثر اختالف نمطي ( 92١2) شلتوت   محمد شوقي عبد الفتاحودراسة  للمفاهيم,

وقد تحددت الدراسة بكشف أثرهما على ( ثالثي األبعاد –ثنائي األبعاد )تصميم الرسوم المتحركة 

وتحققت دراسة كالين االبتدائية في مادة الدراسات االجتماعية,  تحصيل التالميذ بالمرحلة

من تأثير الصوت, والرسوم المتحركة,  Klein and Koroghlanian (2004)وكوروجالنيان 

 .في برنامج وسائط متعددة لمادة األحياء في المدرسة الثانوية( الفضائية)والقدرة المكانية 

الحالي للتعبير عن األشياء المتحركة أو المتغيرة, وتستخدم الرسوم المتحركة في البحث 

ومحاكاة الواق  داخل حركة الصورة, حيث يمكن إعادة الحركة أكثر من مرة من قبل الطالب, 

 واستخدام لقطات مقربة لمخرج الحرف, باإلضافة إلى عرص المخرج بالسرعة الطبيعية, حيث
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وإمكانية إعادة العرص أكثر من ف, يعطي للطالب صورة دقيقة للمخرج وكيفية خروج الحر

. مرة, وكذلك سهولة الخروج من نافذة العرص والتحكم في مدة العرص من خالع لوحة التحكم

إذ يمكن من خالع الرسوم المتحركة, أن يستم  الطالب ويشاهد النطق الصحيح والدقيق للحرف, 

 .من مخرجه الصحيح لمرات عديدة حسب حاجة الطالب للوصوع إلى درجة إتقان نطق الحرف

 :الفيدوي التعليمي( 6)

 المتعلم انتباه جذب على يعمل مما بالواقعية, اإلحساس يعطي بأنه الفيديو التعليمي تميزي

 رؤيتها المتعلم يستطي  ال التي والمواقف األشياء عرص حيث يستطي  مستمرة, بصفة واهتمامه

 يستطي  كما المكاني, أو الزماني بعدها أو رهاتواف عدم أو لخطورتها إما الحقيقة, في معايشتها أو

 الواق  في كما الحقيقية الوجه تعبيرات خالع من اإلنسانية والدواف  بالعواطف اإلحساس المتعلم

 .اإللكتروني والتعلم االفتراضي,

الفيديو التعليمي بأنه من مواد ( 9٣١, ة9222)ويعرف عبداللطيف الصفي الجزار 

كما عرفه إبراهيم . حركة اإللكترونية العرص والذي يتميز بالعرص الفوريالصور التعليمية المت

بأنه لقطات فيلمية ت هر في صورة متحركة سجلت بطريقة ( 9٣0, ة 9229)عبدالوكيل الفار 

رقمية وتعرص بطريقة رقمية أيضاً وتتعدد مصادرها لتشمل كاميرات الفيديو وعروص التلفاز 

شغالتها وهذه اللقطات يمكن إسراعها وإبطائها وإيقافها واسطوانات الفيديو عن طريق م

 .وإرجاعها

ترج  إلى تقديم ( 9, ة 9220)إن أهمية برامج الفيديو كما بي نها مجدي عبدالبدي  محمد 

الصور الملونة المتحركة م  الصوت, سواء كان تعليقًا أو مؤثرات صوتية, بحيث تعطي المتلقي 

ية في الصوت والصورة, كما إن برامج الفيديو يمكن أن تنقل البيئة اإليحاء السليم من حيث الواقع

المحيطة إلى قاعة الدرس فتخلق مناًخا له قيمة علمية وتشي  جًوا من الجدة والتنوي يثير التشويق 

 .ويجذب االنتباه

الخصائص التربوية التالية للفيديو ( 9١9, ة 9220)وقد أوضح عبدالحافظ محمد سالمة 

 :التعليمي

  يمكن استخدام أكثر من وسيط تعليمي في البرنامج التعليمي الواحد, مما يوفر عنصر

 .التشويق

  ,احتواء برامجه على ميزات فسيولوجية حيث يستخدم المتعلم أكثر من حاسة في التعلم

 .وهذا يساعد في تعلم أسهل, وأكثر مقاومة للنسيان

 اًل أو التوقف عند جزء منه, أي مرونة إمكانية إعادة أي جزء من البرنامج, أو إعادته كام

 .استخدام البرمجية والجهاز بما يناسب العينة المستهدفة

( 92١-922, ة ة 922٣)التفاعلي كما يصفها محمد عطية خميس  الفيديو وإمكانيات

 :تتلخص فيما يلي

 في والمراجعة التكرار طريق عن الخاصة سرعتهم حسب التعلم من المتعلمين يمكن 

 .جالبرنام

 المصادر في الحاع عليه هو مما أطوع لفترات انتباههم وشد المتعلمين, اهتمام جذب 

 .المطبوعة

 بأنفسهم واكتشافها المعلومات باستكشاف للمتعلمين يسمح. 

 التعلم عن المسئولية بتحمل وإحساًسا االستخدام, في أكثر تحكًما المتعلمين يعطي. 

 التقليدية بالطرائق المتب  التعلم وقت من %02يوفر. 

أن الفيديو التعليمي يحد من االعتماد على ( 922, ة 922١)كما أكد حسن حسين زيتون 

اللف ية في التعليم, ويحقق عنصر التشويق واإلثارة, ويسهم في توضيح وتسلسل األداء وإثراء 

خبرات تعليم الطالب, كما يمكن التحكم في عرص الصور سواء بتقديمها وتأخيرها, وتسريعها 



٣١2 

     

 6102العدد السابع عشر لسنة                                      مجلة البحث العلمى فى التربية                     
 

 

وتبطيئها م  إمكانية االستخدام لمرات عديدة, باإلضافة إلى توفير الوقت م  تيسير عرص 

المعلومات التي ال يكون من المتاح مالح تها بسبب عنصر الوقت أو المسافة أو الحجم أو 

 .الزمان

دراسة سهلة محمد : لقد تناولت العديد من الدراسات تو يف الفيديو التعليمي في التعلم, منها

" النحو"التي هدفت لمعرفة أثر استخدام الفيديو في تحصيل مادة اللغة العربية ( 92١2)ونسي 

لدى طالبات الصف الساب  للمرحلة األساسية, ودراسة رفيق سعد البربري وحنان رجاء 

حيث تناولت فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على ( 92١, ة 92١١)عبدالسالم 

المتنقل في عالج األخطاء الشائعة المختلفة في تنفيذ الدرس الحتوائه على  تكنولوجيا التعلم

 Chio( p. 215 ,2005)أوضحت دراسة شيو وجونسون لقطات فيديو لألخطاء الشائعة, كما 

and Johnson يمكن أن  البنائية باستخدام الن رية الذي تم تطويره القائم على الفيديو التعليم أن

 والرضا,, والثقة, هميةاأل واالحتفا , والداف  أي االستيعاب,من ناحية  لبتعلم الطا يؤثر على

في التقليدي القائم على النص  التعليمو القائم على الفيديو التعليمب المتعلمين تصوراتب مقارنة

 .سياق التعليم من خالع اإلنترنت

ركة أو المتغيرة, ويستخدم الفيديو التعليمي في البحث الحالي للتعبير عن األشياء المتح

ومحاكاة الواق  داخل حركة الصورة, حيث يمكن إعادة عرص الفيديو التعليمي أكثر من مرة من 

قبل الطالب, واستخدام لقطات مقربة لمخرج الحرف, باإلضافة إلى عرص المخرج بالسرعة 

 وإمكانية إعادةيعطي للطالب صورة دقيقة للمخرج وكيفية خروج الحرف,  الطبيعية, حيث

العرص أكثر من مرة, وكذلك سهولة الخروج من نافذة العرص والتحكم في مدة العرص من 

إذ يمكن من خالع الفيديو التعليمي, أن يستم  الطالب ويشاهد النطق الصحيح . خالع لوحة التحكم

والدقيق للحرف, لمرات عديدة حسب حاجة الطالب للوصوع إلى درجة إتقان نطق الحرف من 

 .مخرجه الصحيح

 :مفاوا  تجيود القرخ  الكروم لدل الدالسيو بمرام  تحفيظ القرخ  الكروم: ثالثًا

ال شك إن انتشار علم التجويد وافتتاح الكثير من مراكز تحفيظ وتجويد القر ن الكريم في 

أنحاء العالم اإلسالمي يبشر بالخير, إال أنه وفي ضوء الوتيرة المتسارعة من االعتماد على 

لمعلومات واالتصاع واستخدام وسائلها المختلفة؛ فننه بات من الضروري إدخاع هذه تكنولوجيا ا

الوسائل في تعليم وتعلم حفظ القر ن الكريم وتجويده, حيث ما زاع تو يف وسائل االتصاع 

الحديثة في مجاع علوم القر ن وتعلم تجويده على وجه الخصوة من المجاالت التي لم تحظ 

 .باحثين والمتخصصينباهتمام الكثير من ال

 :أجمية تعلم القرخ  الكروم  تعليمه( 0)

لقد حرة السلف والخلف على تعليم ا خرين قراءة القر ن الكريم مقتدين بالنبي صلى هللا 

, "من تعلم القر ن ع مت قيمته: "سمعت اإلمام الشافعي يقوع: عليه وسلم, وفي هذا يقوع المزني

الجام  بين تعلم القر ن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره, جام   ال شك أن: "وقاع الحافظ ابن حجر

 (.29, ة 9229أنس أحمد كرزون, " )بين النف  القاصر والنف  المتعدي, ولهذا كان أفضل

 :وفي هذا الجانب نسوق بعًضا من األحاديث الدالة على أهمية وفضل تعلم القر ن الكريم وتعليمه

  هللا عنه أن رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم قاعروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي :

: , وفي رواية قاع النبي صلى هللا عليه وسلم(0297ح " )َخْيُرُمْم َمْو تََعلََّم اْلقُْرخَ  َ َعلََّمهُ "

فذلك : ", وقاع أبو عبدالرحمن السلمي(0298ح " )إِ َّ أَْفَضلَُكْم َمْو تََعلََّم اْلقُْرخَ  َ َعلََّمهُ "

علي إبراهيم )فكان يعلم من خالفة عثمان إلى إمرة الحجاج " عدني مقعدي هذاالذي أق

 (.9١, ة ١222الزهراني, 

  وورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم .. "

ُ لَهُ بِِه يَِروقًا إِلَ  ى اْلَجنَِّة َ َما اْ تََمَع قَْيٌم فِي بَْي ٍ َ َمْو َسَلَ  يَِروقًا وَْلتَِمُ  فِيِه ِعْلًما َسهََّ   َّ
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ِكينَةُ َ َغِشيَ  ِ َ وَتََداَلُسينَهُ بَْينَهُْم إاِلَّ نََ لَْ  َعلَْيِهْم السَّ ِ وَْتلُيَ  ِمتَاَب  َّ ْيَمةُ ِمْو بُيُيِ   َّ ْتهُْم الرَّ

ُ فِيَمْو ِعْندَ   (.9222ح .." ) ُ َ َيفَّْتهُْم اْلَماَلئَِكةُ َ َذَمَرجُْم  َّ

 :تعروف التجيود  يكمه( 6)

. التحسين واإلتيان بالجيد, ويقاع جود الرجل الشيء إذا أتى به جيداً : يعرف التجويد لغة بأنه

التجويد بأنه إخراج كل حرف من مخرجه ( 2, ة 9222)وعرف محمد سعيد األفغاني 

ريف اإلجرائي الذي يتفق معه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات الالزمة والعارضة؛ وهو التع

 .الباحث

فالقسم األوع وهو التجويد العملي . تجويد عملي, وتجويد علمي: وينقسم التجويد إلى قسمين

هو تالوة القر ن الكريم تالوة مجودة كما أنزلت على رسوع هللا صلى هللا عليه : أي التطبيقي

اً من القر ن الكريم, والقسم الثاني وسلم, فحكمه الوجوب العيني على كل من يريد أن يقرأ شيئ

 .والمقصود به معرفة قواعده وأحكامه العلمية: وهو التجويد العلمي

 :أسباب ع  ف الدالسيو عو يلقا  التجيود( 5)

على الرمم من االنتشار الواس  لحلقات تدريس القر ن الكريم وتجويده وتحفي ه؛ إال أن 

الستفادة المثلى من هذه الحلقات, والتي قد يعاني منها هناك بعًضا من األسباب التي تحوع دون ا

المعلم والدارس على حد سواء, كما أن لها تأثيًرا سلبيًا واضًحا على سير الحلقة, وذلك من حيث 

( ١27, ة 9222)وقد ذكر عبدالمعطي رياص طليمات . انخفاص عطائها, وضعف مستواها

رسين عن دراسة القر ن الكريم, وتحوع دون جملة من األسباب التي قد تؤدي إلى عزوف الدا

ازدحام حلقات تدريس القر ن الكريم : انت ام الدارس في حلقات تجويد القر ن الكريم وهي

إحساس الدارس باالكتفاء من الدراسة, وأنه قد وصل إلى مستوى إتقان جيد, بغض  -بالدارسين 

 .ىاالنشغاع بأمور حياتية أخر -الن ر عن صدق هذا اإلحساس 

( 82, ة 9227؛ محمد محمود عبدهللا, 90, ة ١222علي إبراهيم الزهراني, )واتفق 

على أن التنوي  في أساليب التعليم القر ني يعتبر من العوامل التي تساعد على جذب اهتمام 

نجوى )كما اتفق كل من . الدارس, ونجاح عملية التعلم واستمراريتها وعدم نفوره من الحلقة

؛ محمد أحمد ١22, ة 9222, نافذ سليمان أبو ريدة, ١٣8, ة 9220حي, عبداللطيف جنا

؛ على أن األخطاء التجويدية التي يق  فيها الطالب يمكن (٣2-٣9, ة ة 9222الصالح, 

عدم اتقان معلمي التالوة أو التربية اإلسالمية  -قلة الحصص المخصصة للتالوة : رد ها إلى

إمفاع التوازن بين الجانب الن ري والتطبيقي في تالوة  - ألحكام تالوة وتجويد القر ن الكريم

قلة الوسائل التعليمية المستخدمة في  -إهماع التنوي  في طريقة التدريس  -وتجويد القر ن الكريم 

 .كثافة أعداد الطالب في الفصل الدراسي -دروس التالوة 

 :مفاوا  تجيود القرخ  الكروم( 4)

ي تو يف طرائق تدريس مالئمة تركز على تنمية المهارات إن تعلم أحكام التجويد يستدع

المعرفية, حيث أن الهدف من تدريس التجويد هو تدريب أبناء المسلمين على تالوة  يات القر ن 

الكريم بجودة وإتقان, وإخراج الحروف جيًدا من مخارجها الصحيحة, وإعطاء الحركات حقها 

من الكفايات واألهداف المعرفية الالزمة التي أشار إليها وإجادة تالوة القر ن الكريم ض. في النطق

في الطرق ( 22, ة 9227؛ محمد محمود عبدهللا, 22, ة 9227سمير يونس أحمد, )

 .التربوية لتعليم وتعلم أحكام القر ن الكريم

بمملكة البحرين ( 22, ة 92١٣)وقد حددت وزارة العدع والشئون اإلسالمية واألوقاف 

شئون القر ن الكريم كفايات علم التجويد لمقرر مخارج الحروف للمستوى األوع في ممثلة بندارة 

 :التالي

 أن يتعرف مذاهب العلماء في مخارج الحروف. 

 أن يميز بين مخارج الحروف على المذهب المختار لرواية حفص عن عاصم الكوفي. 

  82أن يطبق ما تعلمه من أحكام تجويدية في هذا المستوى بنسبة.% 
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ذا الغرص يقترح البحث الحالي ن اًما يوفر للدارس بيئة تعلم إلكتروني نقاع مناسبة وله

لتعليم التجويد والتمرن على أحكامه وقياس مدى ضبطها, يكون االعتماد فيها على البرمجيات 

التعليمية اإللكترونية لكل حرف من حروف اللغة العربية لالستفادة منها في بيئة للتعلم اإللكتروني 

لنقاع, مما سيؤدي إلى تخفيف العبء على المعلم أو الشيم, ويوجه تركيز الطالب إلى التعلم من ا

خالع هذه البرمجيات التعليمية, وسيتمكن الطالب من مشاهدة خروج ونطق الحرف من مخرجه 

الصحيح بواسطة المعلم أو النموذج المتقن, وإعادة العرص كلما تطلب األمر ذلك ليتقن نطق 

كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا الن ام المقترح الذي يسعى البحث إليه ال ينبغي أن يفهم  .الحرف

على أنه بديل عن الدور الرئيس للمعلم أو الشيم في تعليم التجويد, فعلم التجويد معتمد على التلقي 

ثابة اإلعداد والمشافهة؛ وما الوسائل التقنية إال طريقة إلى تقريبه وتيسير مباحثه ومسائله, وهي بم

 .األولي لتأهيل طالب هذا العلم إلى لزوم شيوخه لضبط قواعد التجويد وأحكامه ودقائقه عنهم

 :إ راءا  البحث

 :تحدود معاوير بيئتي التعلم النقا  القائمتيو على الرسيم المتحرمة  الفيدوي التعليمي: أ اًل 

اجب مراعاتها عند بناء بيئة تعليمية قام الباحثون بنعداد واشتقاق قائمة مقترحة بالمعايير الو

إلكترونية نقالة, على أن تتضمن هذه البيئة أبعاًدا تربوية وتقنية, م  تصنيف هذه المعايير في عدة 

وتم التوصل للصورة النهائية لمعايير تصميم بيئة التعلم اإللكتروني النقاع, حيث تضمنت . محاور

 :شًرا, وهي كالتاليمؤ( ١١2)معايير, ومائة وعشرة ( 8)ثمانية 

التعلم اإللكتروني النقاع في ضوء أهداف تعليمية مصامة بما يالئم مخرجات التعلم  بيئةتُصمم  .١

 .المستهدفة

 .تراعي بيئة التعلم اإللكتروني النقاع المحتوى التعليمي .9

 تراعي بيئة التعلم اإللكتروني النقاع الخصائص العامة ألنشطة البيئة التعلمية اإللكترونية .٣

 .المتنقلة

 .تراعي بيئة التعلم اإللكتروني النقاع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم .2

تصمم بيئة التعلم اإللكتروني النقاع وواجهة استخدامه بحيث تحقق جوانب سهولة استخدامه  .0

 .من قبل المتعلمين

 .تراعي بيئة التعلم اإللكتروني النقاع أنماط التفاعل .2

 .النقاع الخصائص العامة الستراتيجيات التقويمتراعي بيئة التعلم اإللكتروني  .7

يتوافر في بيئة التعلم اإللكتروني النقاع عناصر التعلم المناسبة لألهداف وللمحتوى والبيئة,  .8

 .الرسوم المتحركة –الفيديو التعليمي  –النصوة المكتوبة : وتشمل

 :تصميم بيئتي التعلم اإللكتر ني النقا : ثانيًا

بيئة التعلم اإللكتروني النقاع القائمة على الرسوم المتحركة والفيديو  بنية 0يوضح الشكل 

 :التعليمي في البحث الحالي, وتتكون بنية البيئة مما يلي

وهي نقطة االنطالق إلى بقية أجزاء البيئة, وشملت الصفحة الرئيسة  :الصفحة الرئيسة للبيئة .0

 :في البحث الحالي على ما يلي

 .عنيا  الصفحة . أ

ويشمل حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور ليتمكن الطالب من التسجيل والدخوع  :الدخي  . ب

 .الستعراص والتفاعل م  المحتوى

 :تشمل هذه الصفحة ما يلي :صفحة المحتيوا  .6

 .خطة المقرل .أ 

 .المحتيل .ب 

 . سائ  االتصا  .  

 .أد ا  التقيوم .د 

 :يحتوي على أهم المعلومات الخاصة بالمقرر وهي: صفحة خطة المقرل. 5
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 المعلومات الخاصة بالمقرر, واألهداف التعليمية بالمقرر, وطريقة تدريس : تيصيف المقرل

 .المقرر, وطريقة تقييم الطالب

 وهو دليل الطالب اإللكتروني, وفيه متطلبات الدراسة, وطريقة التدريس,  :دلي  الطالا

 .ووصف أليقونات بيئة التعلم اإللكترونية النقالة

مل المادة العلمية في صورتها المطبوعة واإللكترونية والملفات وتش :صفحة المحتيل. 4

 :الصوتية والمرئية وتحتوي على

 يتم عرص المحتوى اإللكتروني لمخارج الحروف, وذلك باالعتماد على  :متاب األنشطة

األنشطة المختلفة والمتعلقة بمخارج الحروف ويطلب من الطالب حل هذه األنشطة, والتي 

ق  إلكترونية, أو االطالي على مراج  لكتب إلكترونية, أو مشاهدة ملفات تشمل زيارة موا

ويأتي بعد كل نشاط . الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, أو ملفات صوتية ومرئية أخرى

 .تغذية راجعة للطالب لمقارنة أدائه في حل النشاط م  الحل الصحيح للنشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيئة التعلم اإللكتر ني النقا  القائمة على الرسيم المتحرمة  الفيدوي التعليمي تصميم. 1يك  

  يشمل جمي  ملفات الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي الخاصة بمخارج  :صيتيا   مرئيا

حروف اللغة العربية موضوي الدراسة, باإلضافة إلى ملفات صوتية ومرئية خاصة 

  .ستعانة بها بناء على توجيه مدرس المقرربموضوي المقرر, ويتم اال

 للبيئة الرئيسة ةالصفح 

 

 العنوان الدخول
 

 المحتوى خطة المقرر

 صفحة المحتويات

 

 أدوات التقويم وسائل االتصال

 المراجع والمصادر صوتيات ومرئيات كتاب األنشطة

 

 المحتوى خطة المقرر

 صفحة المحتويات

 

 أدوات التقويم وسائل االتصال

 البريد اإللكتروني حلقات القراءة حلقات النقاش

 

 خطة المقرر

 صفحة المحتويات

 

 أدوات التقويم سائل االتصالو  المحتوى

 اختبارات قصيرة التكليفات
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 يشمل أهم المراج  الخاصة بالمقرر, وخاصة كتيب القاعدة النورانية : المرا ع  المصادل

 .والتي يعتمد عليها المدرس في تدريب الطالب على نطق الحروف

 يعتمد المدرس على العروص التقديمية في شرح مواضي  المقرر, ويمكن : عر ض تقدومية

 .الب االستفادة منها كذلك في دراسته للمقررللط

 :وشملت األدوات التالية : سائ  االتصا . 1

 يقوم المعلم بطرح موضوي للنقاش, ويقوم الطالب بالتعليق على هذا  :يلقة النقاش

الموضوي, حيث ي هر اسم المعلق على الموضوي وعنوانه اإللكتروني ومرفقات الموضوي 

المعلم وجمي  الطالب رؤية ما كتبه ا خرون والتعليق عليه, ويمكن  وتاريم الكتابة, ويستطي 

ويمكن كذلك إرفاق أي ملف . رؤية عدد الطالب الذين سجلوا ردود فعلهم على كل موضوي

 .م  الموضوي

 من خالع هذه الخاصية يمكن للمعلم أن يلتقي بطالب المجموعة التجويدية  :يلقا  القراءل

لغة العربية من مخارجها الصحيحة, وتصحيح تالوة القر ن والتدرب على نطق حروف ال

الكريم جماعيًا, وذلك في أيام وأوقات محددة تم االتفاق عليها في توصيف المقرر؛ حيث يتلو 

الطالب الجزء المقرر عليه من القر ن الكريم أو نطق بعض الحروف, ويقوم المعلم بتصحيح 

يستم  الطالب إلى تالوة زميلهم وتصحيح المعلم التالوة في نفس الوقت, وفي هذه األثناء 

ويستطي  الطالب االلتقاء في هذه الحلقة للتدرب . لتالوته, ثم يقوم طالب  خر بالقراءة وهكذا

 .والقراءة فيما بينهم وفي أوقات أخرى, وذلك بنشراف المعلم

 وم  المعلم يستطي  الطالب في هذا المقرر التواصل م  بعضهم البعض :البرود اإللكتر ني ,

 .من خالع هذه األداة

 :يشمل التكليفات واالختبارات القصيرةو :أد ا  التقيوم. 2

  وهي تكليفات تعطى للطالب على شكل بحث قصير, أو تلخيص لبعض المواضي  : التكليفا

 .ذات الصلة بمخارج الحروف

ل مهمة تعليمية, هي عبارة عن اختبارات قصيرة بنائية بعد االنتهاء من ك: اختبالا  قصيرل

 .ويمكن للطالب من أدائها عن طريق الهاتف النقاع

 :أد ا  البحث: ثالثًا

 :أو إعداد أداة البحث التالية بتصميم قام الباحثون

 المقررة الن رية التجويد أحكام في تحصيلي اختبار. 

 :وفيما يلي عرص  لية بناء أداة البحث

 :االختبال التحصيلي لقياس الجانا المعرفي

 :تحدود صدق االختبال التحصيلي.  أ

 :اتب  الباحثون ما يلي

 قد تأكد الباحثون من وجود تطابق بين أسئلة االختبار وبين األهداف  :صدق المحتيل

 .والمحتوى من خالع جدوع المواصفات

 قام الباحثون بعرص الصورة المبدئية لالختبار وجدوع المواصفات : صدق المحكميو

ن المختصين في مجاع تكنولوجيا التعليم, وذلك للتأكد من أن األسئلة على السادة المحكمي

صادقة تقيس كل ما وضعت لقياسه, وتغطي جمي  األهداف التعليمية, باإلضافة إلى 

 رائهم ومالح اتهم حوع وضوح صيامة األسئلة ودقتها وبساطتها, ووضوح التعليمات 

لباحثون بنجراء جمي  التعديالت الالزمة وطريقة اإلجابة, وتحديد زمن اإلجابة, وقد قام ا

في ضوء التحكيم, حتى خرج اختبار اكتساب المعرفة, في صيغته النهائية جاهًزا 

 .لالستخدام
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 :ثبا  االختبال التحصيلي. ب

تم التأكد من ثبات االختبار التحصيلي بمفهوم قام الباحثون بحساب ثبات االختبار حيث 

على عينة من يق االختبار التحصيلي في صورته النهائية االتساق الداخلي من خالع تطب

, وتم طالب( 2)دارسي علم التجويد وتالوة القر ن الكريم في مملكة البحرين بلغ عددها 

لكون االختبار التحصيلي من نوي ( KR-20( )20)معادلة كودر ريتشاردسون استخدام 

تعد هذه القيمة مؤشًرا على أن , و(0.79)االختيار من متعدد وبلغت قيمة معامل الثبات 

 .االختبار التحصيلي يمتاز بدرجة ثبات تناسب أمراص البحث الحالي

 :خطيا  البحث: لابًعا

قام الباحثون في هذه المرحلة بتجريب استراتيجية التعلم اإللكتروني النقاع القائم على 

ى الفيديو التعليمي, على طالب الرسوم المتحركة, واستراتيجية التعلم اإللكتروني النقاع القائم عل

المستوى األوع لمساق التجويد, بمركز الشيم عيسى بن علي  ع خليفة لتعليم القر ن الكريم 

وتدريس علومه التاب  لوزارة العدع والشئون اإلسالمية واألوقاف بمملكة البحرين, وقد بدأت 

م, وقد 98/0/92١0وافق م, وانتهت يوم الخميس الم92/2/92١0التجربة يوم األحد الموافق 

 :اتب  الباحثون اإلجراءات التالية

 :الحصي  على الميافقا  .0

قام الباحثون بمخاطبة رئيس مركز الشيم عيسى بن علي  ع خليفة لتعليم القر ن الكريم 

للموافقة على القيام بتجربة البحث على طالب حلقات المستوى األوع لمساق التجويد, وهي 

دريس فيها بالصورة التقليدية حسب الن ام المتب  في مراكز حفظ وتجويد حلقات قر نية يتم الت

القر ن الكريم بمملكة البحرين, والذي بدوره قام بمخاطبة إدارة شئون القر ن الكريم بوزارة 

 .العدع والشئون اإلسالمية واألوقاف

 :تهيئة بيئة إ راء تجربة البحث .6

  في بيئة التعلم اإللكتروني النقاع, قام الباحثون في ضوء االستراتيجيات التعليمية المقترحة

: بننشاء حساب خاة على شبكة الويب وقد أخذ العنوان التالي

www.elmaam.azurewebsites.net وتم تصميم الموق  بشكل متكامل وتدعيمه ,

ملفات  –ملفات الرسوم المتحركة )ات التعليمية, ومنها باألدوات الالزمة إلنجاح االستراتيجي

مسرد  –( مرف الحوار)حلقات القراءة  –( حلقات النقاش)المنتديات  –الفيديو التعليمي 

 (.مكتبة الكتب اإللكترونية –المصطلحات 

  سى بن علي  ع خليفة بالبرنامج حلقتي التجويد بمركز الشيم عيقام الباحثون بتعريف معلمي

واستراتيجيتي التعليم المطبقة, وكيفية عملهما وتقديم الدعم للطالب والرد على أسئلتهم 

 .واستفساراتهم من خالع أدوات التواصل

  توزي  أجهزة الهواتف النقالة والمجهزة باالتصاع المباشر بشبكة اإلنترنت على طالب

ة إلى معلميهم؛ وذلك دعًما من إحدى المؤسسات الخيرية المجموعتين التجريبيتين, باإلضاف

 ".المبرة الخليفية"في مجاع التعليم 

 : خطة تطبيق تجربة البحث .5

 .١تم تطبيق التجربة وفقًا للمخطط الزمني الموضح في جدوع 
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 0 د   

 المخط  ال مني لتطبيق تجربة البحث

 البايث/ مد ل المعل المجميعة الثانية المجميعة األ لى األسبيع

جلسة تمهيدية قبرل إجرراء التجربرة, ترم  األ  

 :فيها

استعرص الباحثون برنامج التعلم  .١

اإللكتروني النقاع 

(

www.elmaam.azurewebsit

es.net.) 

تزويد الطرالب ببيانرات الردخوع إلرى  .9

وكيفيرررة دراسرررة المقررررر . البرنرررامج

كترونررررري النقررررراع القرررررائم علرررررى اإلل

الرسوم المتحركة فري حلقرة المسرجد 

وخارجهررا وكيفيرررة تلقرري الررردعم مرررن 

خالع أدوات التواصل المتوفرة مثل 

حلقرررررة القرررررراءة اإللكترونيررررررة وأداة 

المناقشرررة وأداة البريرررد اإللكترونررري, 

حيررث يرررتم تقررديم المسررراعدة للطالرررب 

 .للتعلم

 :تطبيق أداة البحث القبلية وهي .٣

 .التحصيل للجانب المعرفي اختبار -

جلسرة تمهيديرة قبرل إجرراء التجربرة, تررم 

 :فيها

اسرررتعرص البررراحثون برنرررامج الرررتعلم  .١

اإللكترونررررررررررررررررررررررري النقررررررررررررررررررررررراع 

(

www.elmaam.azurewebsite

s.net.) 

تزويررد الطررالب ببيانررات الرردخوع إلررى  .9

قرررررر وكيفيررررة دراسررررة الم. البرنررررامج

اإللكتروني النقاع القرائم علرى الفيرديو 

التعليمي في حلقرة المسرجد وخارجهرا 

وكيفية تلقري الردعم مرن خرالع أدوات 

التواصل المتوفرة مثرل حلقرة القرراءة 

اإللكترونيرررررررة وأداة المناقشرررررررة وأداة 

البريررد اإللكترونرري, حيررث يررتم تقررديم 

 .المساعدة للطالب للتعلم

 :يتطبيق أداة البحث القبلية وه .٣

 اختبار التحصيل للجانب المعرفي. 

قام الباحثون 

بتعريف طالب 

المجموعتين 

بالبرنامج وكيفية 

 العمل عليه

مفهرروم الحرررف فرري )الططدلس األ     الثاني

اللغرررة العربيرررة والمفررراهيم المرتبطرررة 

 (.به

  جهرراز النطررق فرري )الططدلس الثططاني

 (.اإلنسان

    مفهررروم الحررررف فررري )الططدلس األ

فررراهيم المرتبطرررة اللغرررة العربيرررة والم

 (.به

  جهررراز النطرررق فررري )الطططدلس الثطططاني

 (.اإلنسان

المعلم موجه 

وميسر, والباحث 

يقدم الداعم ومتابعة 

 .بيئة التعلم

مفهوم المخارج العامرة )الدلس الثالث  الثالث

 (.وعددها

مفهوم المخرارج العامرة )الدلس الثالث 

 (.وعددها

المعلم موجه 

وميسر, والباحث 

ابعة يقدم الداعم ومت

 .بيئة التعلم

تالوة القر ن الكريم )الدلس الرابع  الرابع

 (.بصورة مجودة وصحيحة

تررالوة القررر ن الكرررريم )الططدلس الرابططع 

 (.بصورة مجودة وصحيحة

المعلم موجه 

وميسر, والباحث 

يقدم الداعم ومتابعة 

 .بيئة التعلم

 :تطبيق أداة البحث البعدية وهي الخام 

  المعرفياختبار التحصيل للجانب. 

 :تطبيق أداة البحث البعدية وهي

 اختبار التحصيل للجانب المعرفي. 

 

 :عرض نتائ  البحث  مناقشتها

 :اإليصاء اليصفى. 0

 :اإليصاء اليصفي لمتغيرا  البحث: أ اًل 

يعرص اإلحصاء الوصفي لمتغيرات  9طبق الباحثون أساليب اإلحصاء الوصفي, وجدوع 

المعياري لكل من المتغيرات لمجموعتي  الحسابي واالنحرافالبحث, حيث تم حساب المتوسط 

 :البحث

 .والبعدي لالختبار التحصيلي في الجانب المعرفي التطبيق القبلي .١
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 .الكسب في التحصيل للجانب المعرفي .9

 6 د   

 المتيس  الحسابي  االنحراف المعيال  لمتغيرا  البحث في المجميعتيو

 متغيرات البحث م

ية األولى المجموعة التجريب

 2=ن

 (الرسوم المتحركة)

المجموعة التجريبية الثانية  

 2=ن

 (الفيديو التعليمي)

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

١ 
التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 

 في الجانب المعرفي
12.56 2.79 

 
12.22 4.27 

9 
ار التحصيلي التطبيق البعدي لالختب

 في الجانب المعرفي
23.22 4.15 

 
21.22 4.74 

٣ 
الكسب لالختبار التحصيلي في 

 الجانب المعرفي
10.67 5.74 

 
9.00 2.83 

 :ما يلي 9يتضح من بيانات جدوع 
فرري اختبررار التحصرريل المعرفرري %( ٣2)حصررل جميرر  الطلبررة علررى متوسررط درجررات أقررل مررن  .١

خارج الحروف باستخدام برنامج الرتعلم اإللكترونري النقراع القبلي, فالطلبة الذين درسوا مقرر م
, بينمررا حصررل الطلبررة (12.56)القررائم علررى الرسرروم المتحركررة حصررلوا علررى متوسررط درجررات 

الررذين درسرروا مقرررر مخررارج الحررروف باسررتخدام برنررامج الررتعلم اإللكترونرري النقرراع القررائم علررى 
مررن الدرجررة %( ٣2)السررابقة أقررل مررن  , حيررث إن المتوسررطات(12.22)الفيرديو التعليمرري علررى 

, وهذا يرج  إلى أن الطلبة لم يسبق لهم (٣2)النهائية لالختبار التحصيلي في الجانب المعرفي 
 .دراسة المحتوى المعرفي لموضوعات الدراسة

حصل الطلبة الذين درسوا مقرر مخرارج الحرروف باسرتخدام برنرامج الرتعلم اإللكترونري النقراع  .9
فري التطبيرق البعردي, وهرو ( 23.22)وم المتحركرة علرى متوسرط درجرات بلرغ القائم علرى الرسر

من الدرجة النهائيرة لالختبرار التحصريلي فري الجانرب المعرفري, بينمرا حصرل %( 77)أكثر من 
الطلبة الذين درسروا مقررر مخرارج الحرروف باسرتخدام برنرامج الرتعلم اإللكترونري النقراع القرائم 

مررن الدرجررة %( 72), وهررو أكثررر مررن (21.22)سررط درجررات علررى الفيررديو التعليمرري علررى متو
 .النهائية لالختبار التحصيلي في الجانب المعرفي

حصل الطلبة الذين درسوا مقرر مخرارج الحرروف باسرتخدام برنرامج الرتعلم اإللكترونري النقراع  .٣
في االختبار التحصيلي في ( 10.67)القائم على الرسوم المتحركة في الكسب على متوسط بلغ 

الجانب المعرفي, بينما حصرل الطلبرة الرذين درسروا مقررر مخرارج الحرروف باسرتخدام برنرامج 
فري ( 9.00)التعلم اإللكتروني النقاع القائم على الفيرديو التعليمري فري الكسرب علرى متوسرط بلرغ 

 .االختبار التحصيلي في الجانب المعرفي
 :اإل ابة عو أسئلة البحث: ثانيًا
 :بحث الفرعيةاإل ابة عو أسئلة ال. 0

 :قام الباحثون باإلجابة عن األسئلة الفرعية كالتالي
 :إ ابة السؤا  الفرعي األ  ( 0)

ما المهالا  المعرفية المناسطبة لمقطرل "لنجابة عن السؤاع الفرعي األوع الذي ينص على 
مقررر قام الباحثون باشتقاق المهرارات المعرفيرة ل "مخال  الحر ف لدالسي تجيود القرخ  الكروم

مخارج الحروف, باتباي العديد من الخطوات التي ترم عرضرها فري إجرراءات البحرث وصرواًل إلرى 
 :مهارة معرفية, وهي( ١9)الصورة النهائية لهذه المهارات, والتي شملت اثنتا عشرة 

ف مذاهب العلماء في عدد حروف اللغة العربية .١  .تعر 
 .ر لرواية حفص عن عاصم الكوفيتمييز عدد حروف اللغة العربية على المذهب المختا .9
 .تعريف الحرف حسب المخرج .٣
 .تحديد أجزاء الجهاز الصوتي .2
 .يعدد أنواي األسنان عند اإلنسان .0
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 .يبي ن أقسام اللسان في اإلنسان .2
 .تعريف مخرج الحرف .7
ف مذاهب العلماء في مخارج الحروف .8  .تعر 
 .لكوفيتمييز مخارج الحروف على المذهب المختار لرواية حفص عن عاصم ا .2
تمييز الحروف المتحدة في المخرج على المذهب المختار لرواية حفص عن عاصم  .١2

 .الكوفي
 .تحديد المخرج الصحيح لكل حرف من الحروف الهجائية .١١
 .ذكر ألقاب الحروف .١9

 :إ ابة السؤا  الفرعي الثاني( 6)
ما معاوير تصميم بيئة للتعلم "لنجابة عن السؤاع الفرعي الثاني الذي ينص على 

اإللكتر ني النقا  باستخدام برمجية الرسيم المتحرمة  الفيدوي التعليمي لتنمية المهالا  
قام الباحثون بالتوصل إلى قائمة معايير تصميم بيئة للتعلم  "المعرفية في تجيود القرخ  الكروم

( 8)ة اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, تكونت من ثماني
مؤشًرا, وقد توصل الباحثون إليها من خالع مراجعة ( ١١2)معايير, تتضمن مائة وعشر 

ودراسة األدبيات والبحو  السابقة العربية واألجنبية التي تناولت تصميم مواد وبيئة التعلم 
اإللكتروني النقاع باستخدام برمجية الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي , كما تم عرص قائمة 
المعايير على مجموعة من المحكمين من األساتذة والخبراء في تكنولوجيا التعليم, وتم إجراء 

 .التعديالت الالزمة
 :إ ابة السؤا  الفرعي الثالث( 5) 

ما البرام  التصميمية المستخدمة "لنجابة عن السؤاع الفرعي الثالث الذي ينص على 
القرخ  الكروم لبيئة التعلم اإللكتر ني النقا  لتنمية المهالا  المعرفية  األدائية لتجيود 

قام الباحثون بتحديد برامج التعلم النقاع باستخدام نموذج  "باستخدام نميذ  التصميم التعليمي
برنامج للتعلم اإللكتروني في للتصميم التعليمي في تصميم وتطوير ( 9227)محمد عطية خميس 
 .مقرر إلكتروني نقاع

 :رعي الرابعإ ابة السؤا  الف( 4)
ما فاعلية نمطي تصميم بيئة للتعلم "لنجابة عن السؤاع الفرعي الراب  الذي ينص على 

في تنمية المهالا  المعرفية لدالسي (  الفيدوي التعليمي الرسيم المتحرمة)اإللكتر ني النقا  
اعلية نمطي قام الباحثون باختبار ف "علم التجيود بمرام  تحفيظ القرخ  الكروم بمملكة البحروو

تصميم بيئة التعلم اإللكتروني النقاع باستخدام الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي المتعلق 
كما سيتضح من الجزء التالي بالجانب المعرفي من خالع التحقق من فروص البحث الستة, 

 .الخاة باختبار صحة الفروص البحثية
 :اختبال صحة الفر ض البحثية. 6

تم أواًل التحقق من افتراص التوزي   ,البحثية, ون ًرا لصغر حجم العينة للتحقق من الفروص
لدرجة التحصيل في الجانب ( Shapiro-Wilk)ويلك  –الطبيعي باستخدام اختبار شابيرو 

من خالع البيانات  والذي أشارت نتائجهالمعرفي بعد تطبيق برنامج التدريب اإللكتروني النقاع, 
ص التوزي  الطبيعي لدرجة التحصيل المعرفي؛ حيث أشارت النتائج إلى بأنه ال يوجد انتهاك لفر

أن الداللة المشاهدة لنحصائي المتعلق بالجانب المعرفي لكال المجموعتين جاءت تفوق مستوى 
 .(α 0.05 ≥)الداللة 

بين ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائًيا عند مستوى داللة : "نتائ  الفرض األ   ال   نصه( 0)
والمجموعة التجريبية ( رسوم متحركة)درجات طالب المجموعة التجريبية األولى  متوسطي
في االختبار التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح المجموعة ( فيديو تعليمي)الثانية 

للمجموعات المستقلة ( t), تم استخدام اختبار ("رسوم متحركة)التجريبية األولى 
(Independent-Sample t test )وذلك الختبار داللة الفرق بين متوسط درجة ؛ البارامتري

 .يبين نتائج التحليل ٣في التطبيق البعدي, والجدوع  التحصيل المعرفي لدى طلبة المجموعتين
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 5 د   
الختبال داللة الفرق بيو متيس  دل ة التحصي  المعرفي لدل يلبة ( t)نتائ  اختبال 

في التطبيق ( فيدوي تعليمي) التجروبية الثانية ( م متحرمةلسي)المجميعتيو التجروبية األ لى 
 البعد 

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (t)قيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 مالح ات

التجريبية األولى 
 (2=ن)

23.22 4.15 
 مير دالة 0.355 ١2 0.953

التجريبية الثانية 
 (2=ن)

21.22 4.74 

بين متوسرط درجرة التحصريل المعرفري لردى طلبرة أن داللة الفرق  ٣يتضح من بيانات جدوع 
فرري التطبيررق ( فيررديو تعليمرري)والتجريبيررة الثانيررة ( رسرروم متحركررة)المجمروعتين التجريبيررة األولررى 

مسرتوى  عنرد 0.953 (t), حيرث بلغرت قيمرة ( 0.05 α)مير دالة إحصائيًا عنرد مسرتوى البعدي 
, ممرا يعنري رفرض فررص ( 0.05 α)وهي أكبر من مستوى الداللة ( 0.355)محسوبة الداللة ال

البحث األوع, وهذا يعني أنه ال يوجد فرق داع إحصائيًا بين متوسطي درجرات طرالب المجموعرة 
فرري االختبررار ( فيررديو تعليمرري)والمجموعررة التجريبيررة الثانيررة ( رسرروم متحركررة)التجريبيررة األولررى 
 .ي الجانب المعرفيالتحصيلي البعدي ف

بين ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائًيا عند مستوى داللة ": نتائ  الفرض الثاني ال   نصه( 6)
في االختبار التحصيلي ( رسوم متحركة)متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى 

, تم "لبعديالقبلي واالختبار التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح االختبار التحصيلي ا
( Paired-Sample t test( )المرتبطة)للمجموعات مير المستقلة ( t)استخدام اختبار 

التحصيل المعرفي لدى طلبة المجموعة وذلك الختبار داللة الفرق بين متوسط درجة ؛ البارامتري
 .تحليليبين نتائج ال 2في التطبيقين القبلي والبعدي, والجدوع  (رسوم متحركة)التجريبية األولى 

 4 د   
الختبال داللة الفرق بيو متيسطي دل ة التحصي  المعرفي لدل يلبة ( t)نتائ  اختبال 

 في التطبيقيو القبلي  البعد ( لسيم متحرمة)المجميعة التجروبية األ لى 

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 الفروق
 (t)قيمة 

درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة
 مالح ات

 ي م

التطبيق 
 البعدي

23.22 
 دالة 0.001 8 5.57 5.74 10.67

 12.56 التطبيق القبلي
بين متوسطي درجة التحصيل المعرفي لدى طلبة أن داللة الفرق  2يتضح من بيانات جدوع 
داع إحصائًيا عند في التطبيقين القبلي والبعدي ( رسوم متحركة)المجموعة التجريبية األولى 

وهي ( 0.001)مستوى الداللة المحسوبة  عند 5.57 (t), حيث بلغت قيمة ( 0.05 α)مستوى 
, مما يعني قبوع فرص البحث الثاني, وهذا يعني أنه يوجد ( 0.05 α)أقل من مستوى الداللة 

في ( رسوم متحركة)فرق داع إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى 
واالختبار التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح االختبار  االختبار التحصيلي القبلي

 .التحصيلي البعدي
بين ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائًيا عند مستوى داللة ": نتائ  الفرض الثالث ال   نصه( 5)

في االختبار التحصيلي ( فيديو تعليمي)متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية 
, تم "ر التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح االختبار التحصيلي البعديالقبلي واالختبا

( Paired-Sample t test( )المرتبطة)للمجموعات مير المستقلة  (t)استخدام اختبار 
التحصيل المعرفي لدى طلبة وذلك الختبار داللة الفروق بين متوسط درجة ؛ البارامتري
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يبين نتائج  0في التطبيقين القبلي والبعدي, والجدوع  (ديو تعليميفي)المجموعة التجريبية الثانية 
 .التحليل

 1 د   
الختبال داللة الفرق بيو متيسطي دل ة التحصي  المعرفي لدل يلبة ( t)نتائ  اختبال 

 في التطبيقيو القبلي  البعد ( فيدوي تعليمي)المجميعة التجروبية الثانية 

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 قالفرو
 (t)قيمة 

درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 مالح ات
 ي م

التطبيق 
 البعدي

21.22 
 دالة 0.000 8 9.55 2.83 9.00

 12.22 التطبيق القبلي
بين متوسطي درجة التحصيل المعرفي لدى طلبة أن داللة الفرق  0يتضح من بيانات جدوع 
داع إحصائيًا عند مستوى في التطبيقين القبلي والبعدي ( تعليميفيديو )المجموعة التجريبية الثانية 

( 0.05 α) حيث بلغت قيمة ,(t) 9.55 وهي أقل من ( 0.000)مستوى الداللة المحسوبة  عند
, مما يعني قبوع الفرص الثالث, وهذا يعني أنه يوجد فرق داع ( 0.05 α)مستوى الداللة 

في االختبار ( فيديو تعليمي)موعة التجريبية الثانية إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المج
التحصيلي القبلي واالختبار التحصيلي البعدي في الجانب المعرفي لصالح االختبار التحصيلي 

 .البعدي
بين ( 0.05)يوجد فرق داع إحصائيًا عند مستوى ": نتائ  الفرض الرابع ال   نصه( 4)

والمجموعة التجريبية ( رسوم متحركة)األولى متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 
رسوم )في الكسب في الجانب المعرفي لصالح المجموعة التجريبية األولى ( فيديو تعليمي)الثانية 
وللتحقق من هذا الفرص, تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية , ("متحركة

 (رسوم متحركة)تين التجريبية األولى لدرجة الكسب في الجانب المعرفي لدى طلبة المجموع
بعد تطبيق برنامج التعلم اإللكتروني النقاع, ويتضح من الجدوع  (فيديو تعليمي)والتجريبية الثانية 

أدناه بأن المتوسط الحسابي لدرجة الكسب في الجانب المعرفي لدى طلبة المجموعة التجريبية  0
الجانب المعرفي لدى طلبة المجموعة التجريبية  األولى يفوق المتوسط الحسابي لدرجة الكسب في

للمجموعات المستقلة  (t)الثانية, وللثتبت من داللة هذه الفروقات إحصائيًا تم استخدام اختبار 
Independent-Sample t test  نتائج التحليل 2ويبين الجدوع. 

 2 د   
في الجانا المعرفي لدل الكسا  الختبال داللة الفرق بيو متيسطي دل ا ( t)نتائ  اختبال 

في ( فيدوي تعليمي) التجروبية الثانية ( لسيم متحرمة)يلبة المجميعتيو التجروبية األ لى 
 التطبيق البعد 

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (t)قيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 مالح ات

 5.74 10.67 التجريبية األولى
 مير دالة 0.446 ١2 0.781

 2.83 9.00 التجريبية الثانية
الكسب في الجانب المعرفي  داللة الفرق بين متوسطي درجاتأن  2يتضح من بيانات جدوع 

في ( فيديو تعليمي)والتجريبية الثانية ( رسوم متحركة)لدى طلبة المجموعتين التجريبية األولى 
 عند 0.781 (t), حيث بلغت قيمة ( 0.05 α)مير داع إحصائيًا عند مستوى  التطبيق البعدي

, مما يعني رفض ( 0.05 α)وهي أكبر من مستوى الداللة ( 0.446)مستوى الداللة المحسوبة 
فرص البحث الراب , وهذا يعني أنه ال يوجد فرق داع إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب 

في ( فيديو تعليمي)بية الثانية والمجموعة التجري( رسوم متحركة)المجموعة التجريبية األولى 
 . الكسب في الجانب المعرفي

تحقق بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية األولى ": نتائ  الفرض الخام  ال   نصه( 1)
كما تقاس بنسبة الكسب لماكجوجيان ( 0.6)فاعلية في التحصيل ال تقل عن ( رسوم متحركة)
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(McGugian .")لقياس " لماكجوجيان"م استخدام معامل الكسب وللتحقق من هذا الفرص, ت
في التحصيل ( رسوم متحركة)مستوى فعالية بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية األولى 

 .نتائج التحليل 7المعرفي, ويبين الجدوع 
 9 د   

لسيم )متيس  نسبة الفاعلية لمامجي يا  للتحصي  المعرفي للمجميعة التجروبية األ لى 
  فقاً لبيئة التعلم اإللكتر ني النقا  (متحرمة

 المتغير
متوسط 
التطبيق 
 القبلي

متوسط 
التطبيق 
 البعدي

الدرجة 
 الع مى

نسبة 
 الفاعلية

 مالح ات

التحصيل 
 المعرفي

12.56 23.22 ٣2 0.61 
الفاعلية أكبر من 

0.6 
موعة أن النسبة المحسوبة لفاعلية بيئة التعلم النقاع للمج 7ويتضح من بيانات جدوع 

( 0.6)وهي أكبر من ( 0.61)في التحصيل المعرفي بلغت ( رسوم متحركة)التجريبية األولى 
 .مما يشير إلى فاعلية بيئة التعلم النقاع لهذه المجموعة

تحقق بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية الثانية ": نتائ  الفرض السادس ال   نصه( 2)
كما تقاس بنسبة الكسب لماكجوجيان ( 0.6)ال تقل عن  فاعلية في التحصيل( فيديو تعليمي)
(McGugian .") لقياس " لماكجوجيان"وللتحقق من هذا الفرص, تم استخدام معامل الكسب

في التحصيل ( فيديو تعليمي)مستوى فعالية بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية الثانية 
 .نتائج التحليل 8المعرفي, ويبين الجدوع 

 1 د   
فيدوي )متيس  نسبة الفاعلية لمامجي يا  للتحصي  المعرفي للمجميعة التجروبية الثانية 

  فقاً لبيئة التعلم اإللكتر ني النقا ( تعليمي

 المتغير
متوسط 

 التطبيق القبلي
متوسط 

 التحصيل البعدي
الدرجة 
 الع مى

نسبة 
 الفاعلية

 مالح ات

التحصيل 
 المعرفي

 0.6ية أقل من الفاعل 0.51 ٣2 21.22 12.22

أن النسبة المحسوبة لفاعلية بيئة التعلم النقاع للمجموعة  8ويتضح من بيانات جدوع 
مما ( 0.6)وهي أقل من ( 0.51)في التحصيل المعرفي بلغت ( فيديو تعليمي)التجريبية الثانية 

صيل وفقًا لمعيار يشير إلى أن بيئة التعلم النقاع لهذه المجموعة لم تحقق الفاعلية المطلوبة في التح
 .ماكجوجيان

 :تفسير نتائ  البحث: ثالثًا
 :الجانا المعرفي لكفاوا  التجيودتفسير النتائ  المرتبطة بتنمية 

عدم وجود فرق داع إحصائيًا بين متوسط درجة التحصيل المعرفي في أشارت النتائج إلى 
وطلبة المجموعة  (م متحركةرسو)التطبيق البعدي والكسب بين طلبة المجموعة التجريبية األولى 

, وبالتالي ال يوجد فرق داع إحصائياً بين متوسط درجة التحصيل (فيديو تعليمي)التجريبية الثانية 
في الجانب المعرفي في التطبيق البعدي, ودرجة الكسب بين طلبة المجموعة التجريبية األولى 

, مما يشير إلى تكافؤ درجة (فيديو تعليمي)والمجموعة التجريبية الثانية  (رسوم متحركة)
التحصيل المعرفي, والكسب لدى طلبة المجموعتين التجريبية األولى والثانية, ويعزو الباحثون 
ذلك إلى المميزات واإلمكانات التي توفرها برمجيات الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي حيث 

ورة حتى يمكن ممارستها تعطي الفرصة للمتعلم لمشاهدة أداء المهارات المطلوبة بأحسن ص
وأداؤها بصورة أفضل, فنعادة عرص المهارات عدة مرات تفيد في تزويد المتعلم بالتغذية 
الراجعة التي تعمل على تخلصه من أخطاء أدائه, وتمكنه من تحليل أدائه ومقارنته باألداء 

المعلومات التي  ة علىالسيطر القدرة على من خالع هذه البرمجيات التعليمية لديه المتعلمف. األمثل
 عدة مرات وإعادته, وتسريعه إلى األمام, إيقاف المحتوى, وترجيعه من خالع قدرته على يتلقاها

 .حسب الحاجة
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجة التحصيل بينما أشارت نتائج البحث بأنه ي

ي التطبيقين القبلي والبعدي ف( رسوم متحركة)المعرفي لدى طلبة المجموعة التجريبية األولى 
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, (فيديو تعليمي)لصالح التطبيق البعدي, كذلك األمر بالنسبة لطلبة المجموعة التجريبية الثانية 
بيئة التعلم اإللكتروني النقاع سواء تلك القائمة على الرسوم المتحركة, أو مما يدع على فاعلية 

حققت بيئة التعلم النقاع التجويد, كما  الفيديو التعليمي, في تنمية الجانب المعرفي لكفايات
فاعلية في التحصيل كما تقاس بنسبة الكسب ( رسوم متحركة)للمجموعة التجريبية األولى 

 (.0.6)وهي أعلى من ( 0.61)قدرها ( McGugian)لماكجوجيان 
ويبرر الباحثون هذه النتيجة إلى أن األسلوب المتب  في تدريس مخارج الحروف, واألنشطة 

ليمية المستخدمة في تنمية الجانب المعرفي لتعلمها مخارج الحروف من خالع بيئة التعلم التع
اإللكتروني النقاع, والتدريب المستمر على نطق مخارج الحروف من خالع ملفات الرسوم 
المتحركة والفيديو التعليمي لكل حرف, وتحميلها على األجهزة النقالة للمتعلمين, وإمكانية 

تدرب على نطق الحروف مرات عديدة, ساهم في تحسين وتطوير طريقة التعلم مشاهدتها وال
 .ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة

وتشير النتيجة الداللية اإلحصائية لهذا البحث لما يتمت  به التعلم النقاع من خصائص تجعله 
نشطة التعليمية على تجربة مختلفة تماماً عن التعلم في الفصوع التقليدية التي تعتمد فيها كل األ

االرتباط بالزمان والمكان, كما أنه يختلف عن األشكاع األخرى للتعلم عن بعد, من خالع ما 
يوفره من بيئة منية باألدوات التي تدعم سياق تعليمي مدى الحياة عبر توفير التنقل العالي, 

فالتعلم النقاع م, والفردية, والتكيف لسياق تعليمي يتضمن تقوية معارف المتعلمين ومهاراته
يحد  داخل وخارج جدران المؤسسات التعليمية, ويمكن للمتعلم استقباع التعلم في أي مكان, 

, باألجهزة المتنقلة لخفة وزنها وصغر حجمها باستخدام األجهزة النقالة, وهو يتنقل هنا وهناك
يث يمكن للمتعلم فالتعلم النقاع متاح طوع الوقت, وفي أي مكان, ح. دون أي حواجز أو عقبات

الوصوع إلى المحتوى اإللكتروني والمواد التعليمية والندوات, وإلى المعلم, والمتعلمين ا خرين, 
التطبيق الفوري  وإلى خدمات الدعم والمساندة, في أي وقت ومكان, على مدار الساعة, فهو يتيح

لمكتوبة والمرئية في للمهارات والمعلومات, ومن خالله يمكن توصيل المعلومات المسموعة وا
يعتبر الهاتف النقاع أداة اجتماعية جيدة, حيث يتم من خالله تبادع . نفس الوقت الحقيقي

فالتعلم النقاع هو بطبيعته تعلم كيفي, . المعلومات وا راء, كما يزيد من شعور المتعلم باالستقالع
دراته في التفاعل م  أطراف واحترام رمبته وقبمعنى أنه يتكيف م  حاجات المتعلمين المختلفة, 

 .المجتم  التعليمي
كما إن استخدام الرسوم المتحركة لتنمية كفايات التجويد في العملية التعليمية في بيئة التعلم 
اإللكتروني النقاع قد أثرت المعلومات التي يقدمها المعلمون لطالبهم, ومكنتهم من تطوير طرق 

راسي, ونمت لدى المتعلمين الذين استخدموا الن م متنوعة للتدريس واألنشطة في الفصل الد
التعليمية المعتمدة على الرسوم المتحركة مهارات أكثر من أولئك المتعلمين الذين تلقوا تعليًما 

قدم الصور الملونة المتحركة م  الصوت, أما الفيديو التعليمي فقد . تقليديًا داخل الفصوع الدراسية
لسليم من حيث الواقعية في الصوت والصورة, فخلق مناًخا له قيمة بحيث أعطى المتلقي اإليحاء ا

 .علمية وأشاي جًوا من الجدة والتنوي مما أثار التشويق وجذب االنتباه
وفي سياق الدراسات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني النقاع, فقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة م  

 & Clough, Jones, Mcandrewلون الدراسة التي أجراها كلوف, جونز, ماكندرو وسكان
Scanlon (2009, pp. 99-100)  وتوصلت إلى الطرق المختلفة والمبتكرة من قبل مستخدمي

أجهزة الهواتف الذكية والمساعدات الشخصية الرقمية لالستفادة من و ائف األجهزة النقالة في 
تي تُعزز بتو يف تقنية أنشطة التعلم مير الرسمي, وقد ذكر المتعلمون أن أنشطة التعليم ال

 .األجهزة النقالة والطرق التقنية والمطورة يمكن أن تساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية
( 92١١)وتتفق هذه الدراسة م  دراسة إبراهيم عبدالراف  السمدوني وإيهاب السيد أحمد 

اد العينة لديهم التي أشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعات السعودية من أفر
توجهات إيجابية نحو استخدام الهاتف النقاع في العملية التعليمية, كما لم توجد فروق دالة 
إحصائًيا بين ذوي التخصص الن ري والعملي, وأوصت الدراسة بضرورة تدريب أعضاء هيئة 

 .التدريس والطالب على تو يف الهاتف النقاع في العملية التعليمية
إلى أن استخدام ( 92١9)هذه الدراسة م  دراسة زينب حسن الشربيني كما تتفق نتيجة 

برنامج قائم على الهاتف النقاع في بيئة للتعلم اإللكتروني يزيد الفاعلية لدى الدارسين, حيث يقدم 
لهم جًوا تعليميًا مليًئا بالمتعة والتشويق والتحدي, كما يوفر الحرية للدارسين أثناء التعلم ويمكنهم 
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تعلم في أي مكان وفي أي وقت دون االلتزام بالحرم الجامعي, مما يتيح الوقت الكافي من ال
للتطبيق, والتحليل, والتقويم, كل وفق خطوه الذاتي, كما أن برنامج التعلم النقاع اهتم بوصوع كل 
دارس إلى مستوى اإلتقان المطلوب, حيث قدم البرنامج العديد من األنشطة, والتدريبات, 

 .ة الراجعة, فضاًل عن االختبارات البعدية لكل موديوع من موديوالت البرنامجوالتغذي
مفيًدا بشكل  قد يكون دراسات التي أشارت إلى أن التعلم النقاعوتتفق نتيجة هذه الدراسة م  ال

 على أداء الناس التي تدرب المعلومات من" أجزاء –قصاصات  –مقتطفات " لتوفير خاة
 .(Maniar, Bennett, Hand & Allan, 2008, p.54) المهارات العملية

أما الدراسات المتعلقة بالرسوم المتحركة, فتتفق نتيجة هذه الدراسة م  دراسة مأمون 
والتي هدفت إلى كشف أثر استخدام ( 92١١)المومني وعدنان سالم دوالت وسعيد نزاع الشلوع 

ية في مديرية تربية إربد األولية برامج رسوم متحركة علمية في اكتساب طلبة المرحلة األساس
للمفاهيم العلمية, وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طلبة 

رسوم )المجموعة التجريبية للمفاهيم العلمية حسب طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية 
 (.تقليدية)مقابل المجموعة الضابطة ( متحركة

, والتي هدفت إلى الكشف عن (92١9)تيجة هذه الدراسة م  دراسة بثينة قربان كما تتفق ن

فاعلية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية 

ألطفاع الروضة في مدينة مكة المكرمة, وأشارت نتائج تلك الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

ين القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية لمستوى المفاهيم العلمية والقيم إحصائية بين القياس

 .االجتماعية وكذلك في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي, وذلك لصالح القياس البعدي

والتي ( 92١2)  شوقي عبدالفتاح شلتوت  كما تتفق نتيجة هذه الدراسة م  دراسة محمد 

ثالثي  –ثنائي األبعاد )الف نمطي تصميم الرسوم المتحركة الكشف عن أثر اختتلخصت في 

على تحصيل التالميذ بالمرحلة االبتدائية في مادة الدراسات االجتماعية, وتنمية اتجاهات ( األبعاد

التالميذ نحو مادة الدراسات االجتماعية, وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

موعة التجريبية األولى والثانية لالختبار التحصيلي ولمقياس االتجاه بين متوسطات درجات المج

 .لصالح التطبيق البعدي

( 92١2)أما في مجاع الفيديو التعليمي, فاتفقت هذه الدراسة م  دراسة سهلة محمد ونسي 

لدى طالبات الصف الساب  " النحو"لمعرفة أثر استخدام الفيديو في تحصيل مادة اللغة العربية 

رحلة األساسية, وجاءت النتائج على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالبات للم

من المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية نتيجة الختالف طرق التدريس, ووضوح فاعلية 

استخدام الفيديو التعليمي في التدريس وتفوقه على الطريقة التقليدية في تحصيل مادة اللغة العربية 

 ". النحو"

كما تتفق هذه الدراسة م  نتائج البحث الذي أجراه رفيق سعد البربري وحنان رجاء 

والتي أشارت إلى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على ( 92١, ة 92١١)عبدالسالم 

تكنولوجيا التعلم المتنقل في عالج األخطاء الشائعة المختلفة في تنفيذ الدرس الحتوائه على 

طات فيديو لألخطاء الشائعة, مما أسهم بشكل كبير في تكوين مدركات بصرية لدى المتدرب لق

عن كيفية حدو  الخطأ التدريسي وبالتالي إيجاد المسار الصحيح الذي يمك ن من عدم الوقوي فيه 

 .مرة أخرى

( 92١١)واتفقت هذه الدراسة م  دراسة يحيى محمد أبو جحجوح وإسماعيل عمر حسونة 

, لتنمية التفكير "الويب"هدفت إلى معرفة فاعلية التعلم اإللكتروني المدعم بالفيديو على التي 

العلمي لدى الطلبة واالتجاهات نحو التعلم اإللكتروني, وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق 

داع إحصائًيا بين متوسطي درجات طلبة الجامعة الذين تعلموا إلكترونيًا بأسلوب المساعدة 

والتوجيه بالفيديو, وبين أقرانهم الذين تعلموا بالطريقة المعتادة في التطبيقين القبلي والبعدي, 

 .ولصالح أفراد المجموعة التجريبية
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فاعلية في التحصيل ( فيديو تعليمي)كما لم تحقق بيئة التعلم النقاع للمجموعة التجريبية الثانية 

وهي أقل من ( 0.51)حيث بلغت النسبة ( McGugian)كما تقاس بنسبة الكسب لماكجوجيان 

في  التي يمكن أن تؤثر العديد من العناصر هناكويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن (. 0.6)

؛ الخاصة بالمعلم السلوكياتو المواد المستخدمة,: وتشمل دواف  المتعلمين للتحصيل المعرفي,

في المنتصف, أو في أو  في البداية, اإلجراءات مختلفة من ألنواي الذي يدعو الدرس بنيةو

( 9222)وأشارت دراسة كالوم . والدروس المختلفة وحداتالم   للمقررالهيكل العام و؛ النهاية

Callum  قد التعلم النقاع, و إمكانية تبني واعتماد دوًرا هاًما في قد يلعبإلى أن عمر الطالب

 لتعلم؛ل جهاز النقاعال الستخدام لهم الفرصةتتح  لم أن الطالب راجعة إلى حقيقة هذه النتائج تكون

 .قدمها هذه األجهزةت الفرة التي لم يدركوا بالتالي فننهمو

 :تيصيا  البحث

 :يوصي الباحثون في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها إلى ما يلي

  تو يف برمجيات الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي في تعليم تجويد القر ن الكريم في

 .ي  مستويات التعليم من خالع بيئة التعلم اإللكتروني النقاعجم

  تو يف برمجيات الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي في مواد تعليمية أخرى من خالع

 .بيئة التعلم اإللكتروني النقاع

  تشجي  المبادرات الفردية والمؤسسية للتعلم اإللكتروني النقاع من خالع البرمجيات

الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي, وتبنيها من قبل وزارة التربية : التعليمية مثل

 .والتعليم, والجامعات, والوزارات األخرى ذات العالقة

  االهتمام باستخدام بيئات التعلم اإللكترونية النقالة في نشر المقررات التعليمية لتنمية

 .الجوانب المعرفية والمهارية المختلفة

 :مقتريا  البحث

 :رح الباحثون في ضوء ما توصل إليه من نتائج البحث ما يلييقت

  إجراء المزيد من البحو  في تو يف برمجيات الرسوم المتحركة والفيديو التعليمي

باستخدام بيئات التعلم اإللكترونية النقالة, م  زيادة حجم عينة الطالب إلى أكثر من تسعة 

 .طالب لكل مجموعة( 2)

 في تو يف واستخدام البرمجيات التعليمية المختلفة من خالع إجراء المزيد من البحو  

 .بيئات التعلم اإللكترونية النقالة

  إجراء بحو  ودراسات مشابهة للبحث الحالي على طالب مواد تعليمية أخرى, كاللغة

 .العربية, واللغة اإلنجليزية, والعلوم

 وعالقته ببعض العوامل مثلدراسة اتجاه مقارنة بين فاعلية التعلم اإللكتروني النقاع , :

 .المادة العلمية, العمر, الجنس, المستوى الدراسي

 

 :مرا ع البحث

 :المرا ع العربية: أ الً 
. ترجمة وليد شحادة. التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد(. 9227)بيتس ( طوني. )و. أ

  .شركة العبيكان لألبحا  والتطوير: الرياص
توجهات أعضاء هيئة التدريس والطالب (. 92١١)دالراف  السمدوني وإيهاب السيد أحمد إبراهيم عب

, جامعة األزهر, مجلة كلية التربية. بالجامعات السعودية نحو استخدام الجواع في العملية التعليمية
١22(9) ,0١0-022. 

 .الفكر دار: عمان. استخدام الحاسوب في التعليم(. 9229)إبراهيم عبدالوكيل الفار 
بناء برمجية تعليمية قائمة على الرسوم المتحركة لمقرر اللغة اإلنجليزية (. 92١١)أحمد طلعت سحلوع 

, مجلة كلية التربية. وأثرها على إكساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي
 .092-222, (١)70جامعة المنصورة, 
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في تنمية الوعي  SMSعلم المتنقل باستخدام خدمة الرسائل القصيرة فاعلية الت(. 92١9)أحمد فهيم بدر 
. ببعض مصطلحات تكنولوجيا التعليم لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم واالتجاه نحو التعلم المتنقل

 .929 – ١09, (22)9, جامعة بنها, مجلة كلية التربية
: جدة. في التالوة والحفظ والمراجعة ورتل القر ن ترتياًل وصايا وتنبيهات(. 9229)أنس أحمد كرزون 

 .دار نور المكتبات
فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية (. 92١9)بثينة محمد سعيد قربان 

رسالة دكتوراة مير منشورة, جامعة أم . والقيم االجتماعية ألطفاع الروضة في مدينة مكة المكرمة
 .القرى, مكة المكرمة

. ١7-١, ٣2, مجلة المعلوماتية. دراسة ن رية: تكنولوجيا التعلم المتنقل(. 92١9)ير اندوراس سليم تيس
 http://informatics.gov.sa/articles.php?artid=593: االسترجاي من
في التعليم والتدريب لماذا؟  Mobile Phoneتف المحموع استخدام الها(. 92١2)جماع علي الدهشان 

, الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاع في التعليم والتدريب. وفي ماذا؟ وكيف؟
 . الرياص, جامعة الملك سعود

صيغة " Mobile Learning التعليم بالمحموع(. 9222)جماع علي الدهشان ومجدي محمد يونس 
, الندوة العلمية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية". ليم عن بعدجديدة للتع

 .القاهرة, جامعة كفر الشيم
 .عالم الكتب: القاهرة. رؤية في تنفيذ التدريس: مهارات التدريس(. 922١)حسن حسين زيتون 
لة لجامعة البنات في ضوء معايير التعلم تطوير بيئة تعلمية إلكترونية متنق(. 9222)حصة محمد الشاي  

رسالة دكتوراة مير منشورة, كلية التربية, جامعة األميرة نورة . (Mobile Learning)المتنقل 
  .بنت عبدالرحمن

 على قائم مقترح تدريبي برنامج فاعلية(. 92١١)عبدالسالم  رجاء وحنان البربري سعيد رفيق
 مجلة. الثانوية المرحلة معلمي لدى الشائعة التدريسية األخطاء عالج في المتنقل التعلم تكنولوجيا
 .9١2-١27, (9)9١التعليم,  لتكنولوجيا المصرية , الجمعيةالتعليم تكنولوجيا

استخدام التليفون المحموع في بيئة للتعلم اإللكتروني المحموع وأثره (. 92١9)زينب حسن الشربيني 
, جامعة المنصورة, مجلة كلية التربية. كتروني ونشرهعلى تنمية مهارات تصميم المحتوى اإلل

72(١) ,2٣١-220.  
عالم : القاهرة. األسس التربوية للتعليم اإللكتروني(. 9228)سعيد إسماعيل علي وهناء عودة خضري 

  .الكتب
في تعليم اللغة العربية ( اقرأ  ية) ReadVerseتجربة شركة (. 92١2)سلوى حمادة ومحمود السايس 

: تم االسترجاي. الناطقين بها من خالع مقاط  لف ية صوتية لغير
http://readverse.islamicity.com/LessonDesigner_07_08/_Professional_Pape

_Saud_University/shell_oo.htmrs/King 
 .دار اقرأ: الكويت. الطرق التربوية في تعليم األحكام والقيم القر نية(. 9227)سمير يونس أحمد 
أثر استخدام الفيديو في تدريس مادة النحو لطالبات الصف الساب  مرحلة (. 92١2)سهلة محمد ونسي 

  .مير منشورة, كلية التربية, جامعة الخرطوم رسالة ماجستير. التعليم األساسي بمحلية أم درمان
 .دار الفكر: عمان. الوسائل التعليمية والمنهج(. 9220)عبدالحافظ محمد سالمة 

: القاهرة. (مصادر التعلم)الن رية والتطبيق : تكنولوجيا التعليم(. 9222)الجزار  الصفي عبداللطيف
 [ن.د]

 .دار نور المكتبات: جدة. دراسة منهجية شاملة:  نيةالحلقات القر(. 9222)عبدالمعطي رياص طليمات 
 .المؤلف: القاهرة. ماية المريد في علم التجويد(. 9222)عطية قابل نصر 

 .مكتبة الدار: المدينة المنورة. مهارات التدريس في الحلقات القر نية(. ١222)علي إبراهيم الزهراني 
مجلة . لتعلم اإللكتروني في الجامعات السعوديةمتطلبات تطبيق بيئات ا(. 92١2)علي فراج العقال 

 .28-02, ١7, جامعة المنصورة, بحو  التربية النوعية
. ١29 مجلة التدريب والتقنية,. مفاهيمه, أنماطه, تقنياته: التعلم اإللكتروني(. 92١9)مادة النفيعي 

 : االسترجاي من
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=640&issueNo=22 

أثر استخدام برامج رسوم متحركة (. 92١١)مأمون المومني وعدنان سالم دوالت وسعيد نزاع الشلوع 
ذ الصف دراسة تجريبية على تالمي"علمية في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم العلمية 

 .282-227, (2, ٣)97, مجلة جامعة دمشق". السادس األساسي
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فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي لتحقيق أهداف مقرر إنتاج برامج (. 9220)مجدي عبدالبدي  محمد 
رسالة دكتوراة مير منشورة, كلية . الفيديو التعليمية لقسم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية

 . نوعية, جامعة عين شمسالتربية ال
رسالة . صعوبات تعليم التالوة والتجويد في األردن ومقترحات لمعالجتها(. 9222)محمد أحمد الصالح 

 . ماجستير مير منشورة, جامعة عمان العربية للدراسات العليا, المملكة األردنية
قترحة للتعلم اإللكتروني فاعلية بيئة م(. 92١9)محمد البسيوني والسعيد عبد الرازق وداليا حبيشى 

لتطوير التدريب الميداني لدى الطالب معلمي الحاسب  9التشاركي قائمة على بعض أدوات الويب 
: االسترجاي من. كلية التربية بالمنصورة المجلة العلمية,. ا لي

http://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
BoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstaff.du.edu.eg%2Fupfilestaf1&ved=0C

f%2F239%2Fresearches%2F3239_1370968085__.doc&ei=2bbMU7zEC4S
lPcbggYAP&usg=AFQjCNHkDGs7uCiRB4ZCxAy7ljHjtI3e0g&bvm=bv.

71198958,d.ZWU 
وزارة العدع : البحرين. ملخص عمدة البيان في تجويد القر ن(. 9222)محمد سعيد فقير األفغاني 

 .والشئون اإلسالمية
أثر اختالف نمطي تصميم الرسوم المتحركة على التحصيل   (. 92١2) شلتوت   محمد شوقي عبد الفتاح

رسالة . ف الخامس االبتدائيوتنمية االتجاهات نحو مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الص
 .ماجستير مير منشورة, معهد الدراسات والبحو  التربوية, جامعة القاهرة

 .دار الكلمة: القاهرة. منتوجات تكنولوجيا التعليم(. 922٣)محمد عطية خميس 
متعة التعلم اإللكتروني المرن, في : Mobile Learningالتعلم المتنقل (. 9222)محمد عطية خميس 

 .2-١, (9)١2 التعليم, لتكنولوجيا المصرية الجمعية, مجلة تكنولوجيا التعليم. قت, وأي مكانأي و
دار : القاهرة. األصوع الن رية والتاريخية لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني(. 92١١)محمد عطية خميس 

 .السحاب
دار : القاهرة. (والوسائطاألفراد : الجزء األوع)مصادر التعلم اإللكتروني (. 92١0)محمد عطية خميس 

 .السحاب
 تنمية في الفائقة الوسائط برنامج فعالية(. 9228)الشرقاوي  وجماع مصطفى البسيوني محمد محمد
, مجلة تكنولوجيا التعليم. نحوها واتجاهاتهم التربية كليات طالب لدى التقديمية العروص مهارات
 .22-٣, (٣)١8التعليم,  لتكنولوجيا المصرية الجمعية

 .دار الغد الجديد: القاهرة. طرق تدريس القر ن الكريم(. 9227)محمد محمود عبدهللا 
 .دار الريان للترا : القاهرة. صحيح مسلم بشرح النووي(. ١287)مسلم بن الحجاج بن مسلم 

درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية المرحلة األساسية العليا (. 9222)نافذ سليمان أحمد أبو ريدة 
رسالة ماجستير مير منشورة, جامعة عمان العربية . مهارات تدريس التالوة والتجويد في األردنل

 .للدراسات العليا, المملكة األردنية
تقييم تدريس مادة تجويد القر ن الكريم في صفوف الحلقة األولى (. 9220)نجوى عبداللطيف جناحي 
 .ية والتطويرمركز البحو  التربو: البحرين. من التعليم األساسي
بناء موق  إلكتروني مدعم بتعليم متنقل لتنمية التحصيل واالتجاه نحو (. 92١١)نشوى رفعت شحاته 

-١70, مارس, المجلة العلمية للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية. مستحدثات تكنولوجيا التعليم
928.  

: تم االسترجاي .الرسائل النصية القصيرة في خدمة التعليم(. 9228)هند الخليفة 
http://www.alriyadh.com/2008/01/18/article309934.html 

دليل البرامج الدراسية في المراكز والحلقات (. 92١٣)وزارة العدع والشئون اإلسالمية واألوقاف 
 .ن القر ن الكريمإدارة شئو: البحرين. القر نية

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتو يف مهارات التعلم المتنقل في (. 92١9)وضحاء مالب المطيري 
رسالة دكتوراة مير منشورة, كلية . المواقف التعليمية لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياص

 .التربية, جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 .منشأة المعارف: اإلسكندرية. الرياضات المائية(. ١227)وفيقة مصطفى سالم 

فاعلية التعليم اإللكتروني الموجه بالفيديو في (. 92١١)يحيى محمد أبو جحجوح وإسماعيل عمر حسونة 
المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن . تنمية التفكير العلمي واالتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة

  .١82-١٣7, (0)٣, بعد
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