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 ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم االلكتروني غير المتزامن )األقراص 
المدمجة( في تحسين مستوى تالوة القرآن الكريم لدى تالميذ الصف الخامس األساسي. وقد اشتمل 

لمديرية  مجتمع الدراسة على جميع طالب الصف األساسي الذكور في المدارس الحكومية التابعة
. وقد تكونت 5102-5102تربية وتعليم لقصبة اربد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

( طالبًا مقسمين إلى مجموعتين المجموعة التجريبية مكونة 25عينة الدراسة بصورتها النهائية من )
بطة  مكونة من والمجموعة الضا ( طالبًا  تم تدريسها باستخدام األقراص المدمجة62من  )ن=

( طالبُا درست بالطريقة االعتيادية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذا داللة احصائية 62)ن=
بين الوسط الحسابي لعالمات المجموعة التجريبية والوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة 

ج الدراسة فعالية الضابطة في االختبار البعدي في اختبار مستوى تحسن التالوة. كما أظهرت نتائ
استخدام التعلم االلكتروني غير المتزامن باستخدام األقراص المدمجة في تحسين مستوى تالوة 
الطالب للقرآن الكريم من خالل استخدام معادلة بالك . وخلصت الدراسة إلى التوسع في استخدام 

الب على أنفسهم من خالل األقراص المدمجة في البيئات التعليمية لما لها من أهمية في اعتماد الط
 التعلم الذاتي وتوفير الوقت والجهد على الطالب والمعلم.

 .القرآن الكريم، التعلم االلكتروني، األقراص المدمجة :الكلمات المفتاحية
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The Effect of Using the Desynchronized    Electronic Learning (CD-

ROM) in Improving Recital of the Holy Quran Level among Fifth 

Grade Students 

Dr. Mahmoud Nayif Ali Qazaq 

Dr. Eyad A. Altef 

Abstract: 

This study aimed at studying the effect of using the   desynchronized    

electronic learning (CD-ROM) in improving recital of the holy Quran level 

among fifth grade students. The study population included all male primary 

school students in public schools affiliated with the Education Directorate of 

Irbid district during the second semester of 2015-2016. The sample of the study 

consisted of (72) students divided into two groups: experimental group (n = 36) 

which were taught using CD-ROMs, and control group composed of (n = 36) 

students studied in the usual manner. 

The study showed significant differences between the mean of the 

experimental group scores and that of the control group scores in the post-test 

in the reading improvement level test. The results of the study also showed the 

effectiveness of the use of desynchronized    electronic learning using CDs in 

improving the level of recitation of students of the Holy Quran through the use 

of the Black equation. The study concluded that the use of CD-ROMs in 

educational environments is important because it is important for students to 

adopt themselves through self-learning and to save time and effort on students 

and teachers. 
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 الدراسة وأهميتها: خلفية
فااااي كافاااة المجااااالت الساااايما فاااي المجااااال  اأدى انتشاااار وساااائل االتصااااال وتطاااور اساااتخداماته

التعليمااي إلااى االعتماااد عليهااا، فقااد ساااهمت هااذه الوسااائل فااي تطااوير أنااواذ الااتعلم االلكترونااي والااذي 
االفتراضاااي والاااتعلم  يعتماااد علاااى الشااابكة العنكبوتياااة تحااات مساااميات عااادة منهاااا الاااتعلم المفتاااو  والاااتعلم

إلاى ناوعينا الناوذ األولا الاتعلم  e-learningبواسطة األقراص المدمجة. وقد قسم التعلم االلكتروني 
اتصااال بفااي آن واحااد  الطلبااةوهااو تعلاام يجتمااع فياا  المعلاام مااع  Synchronousااللكتروناي المتاازامن 

لكترونااااااااي غياااااااار المتاااااااازامن والتفاعاااااااال بينهمااااااااا بااااااانفس الوقاااااااات. والنااااااااوذ الثااااااااانيا الاااااااتعلم االمتااااااازامن 
Asynchronous اإلنترنت مان  بواسطة متنوعة استخدام مصادر تعليميةعلى الطالب  حيث يساعد

، فهااذه ماان الااتعلم فااي أي وقاات حسااب رغبااة المااتعلم ، ويطبااه هااذا النااوذالوقاات والمكااانب التقيااددون 
مثاااال النصااااوص الفائقااااة مكانااااات التكنولوجيااااة المتنوعااااة للشاااابكة  االالطريقااااة تماااازع بااااين العديااااد ماااان 

HyperText،المسااااعدة علاااى تطبياااه الاااتعلم االلكتروناااي  والوساااائط المتعاااددة ، واالختباااارات القصااايرة
 ,Abu Shuqair & Hassan) اإللكترونااي، وملفااات تاادوين المالح ااات، والبريااد بكافااة أشااكال 

فاي تطاوير طارق  ناياالساتفادة مان أدوات الاتعلم االلكترو  مان الترباويين العدياد حااول فقاد (.2008
فااي البيئااة التعليميااة بكافااة مسااتوياتها  المتاازامن وغياار المتاازامن تعليميااة جدياادة عباار الااتعلم االلكترونااي

 Al-Jreasee, Al-Rehealy,  and)وقد  بدي  .  (Westhuizen & Krige, 2003)ومراحلهاا 

Al-Omary, 2015) مياادان التعلاايم  باا ن الااتعلم االلكترونااي يعااد ماان أدثاار المسااتجدات التااي دخلاات
للمزايا التي يوفرها من خالل الوفرة واألنشطة االلكترونية التفاعلياة والتاي تعتماد علاى الماتعلم بالدرجاة 

يساهم فاي مسااعدة الماتعلم فاي تاوفر أن الاتعلم االلكتروناي إلاى  (Rajab, 2011)األولاى. وقاد أشاار 
هتمام المتعلماين، وحاثهم علاى تباادل ا را  بيئة تعليمية جذابة، كما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية لجذب ا 

ب ن الاتعلم  (Hasamo & Abdullah, 2011)والخبرات من خالل االتصال االلكتروني. وقد أشار 
 .االلكتروني يسهم في زيادة فاعلية المتعلمين في اعتمادهم على الذات في الحصول على المعلومات

خاصة التسجيالت الصوتية ممثلاة بااألقراص  وهذا يوضح أن استخدام أدوات التعلم االلكتروني
المدمجة سوف تساعد الطلبة فاي اعتماادهم علاى تعلمهام الاذاتي فاي زياادة مهااراتهم اللتوياة فاي تاالوة 

 القرآن الكريم.  
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 استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس القرآن الكريم:
ومااة التعليميااة، وتعااد الم سسااات أحاادثت التكنولوجيااا فااي وسااائل االتصااال تاا ثيرًا كبياارًا فااي المن 

التعليميااة جااز ًا مهمااًا ورئيسااًا فهااي تتاا ثر بمااا يحااد  فااي هااذا المجااال، وأن هااذا التاا ثر شاامل العمليااة 
إن تطور مجاالت استخدام التكنولوجيا، واالستفادة مان  .Smith, 2003))التعليمية ونمطها وأهدافها 

إحاادا  تتياارات جوهريااة فااي نمطيااة عمليااة التعلاايم، معطياتهمااا فااي المجاااالت التعليميااة، كاناات كفيلااة ب
التعليمياة وظهور االتجاهات التي تدعو إلاى التتيارات فاي ضاو  ماا تام تاوفيره مان تقنياات فاي العملياة 

(Omari, 2000) وتضايف .(Abd Al-Karim, 2008)  أن تقادم التكنولوجياا والوساائط التعليمياة
ف إلى قواعد البيانات المتعددة الوسائط مثل الكتب وغرفة الص الخروع من حدود المدرسةعلى  ساهم

. اإللكترونية والبريد اإللكتروني عبر الشبكة اإللكترونية العالمية، مما يزيل الحواجز الزمانية والمكانية
 دماااا هيااا ت التقنياااات التعليمياااة الفرصاااة المناسااابة لاااتعلم وتاااالوة ا ياااات القرآنياااة للوصاااول إلاااى الاااتالوة

 . (Al-Subaie, 2008)المنشودة 
إن اسااتخدام التقنيااات التعليميااة لهااا دور بااارز فااي تحسااين مخرجااات الطااالب فااي تااالوة القاارآن 

 ,Al-Assem)الكااريم وفااي معالجااة األخطااا  التااي يقااع بهااا الطلبااة. وهااذا مااا أددتاا  دراسااة كاال ماان 

1421) (Faqihi, 1424)  باإلضااافة إلااى دراسااة(Otaibi, 1432) والتااي أوصاات بضاارورة نشاار 
الاااوعي ب همياااة اساااتخدام شااابكة االنترنااات فاااي تطاااوير العملياااة التعليمياااة وتوسااايع دائااارة تقنياااات التعلااايم 

علااى ضاارورة دعاام الماادارس فااي  (Al-fifi, 1434)المسااتخدمة فااي تاادريس القاارآن الكااريم. كمااا أدااد 
وقاد  عليمياة.انشا  معامال للقارآن الكاريم لماا لهاا مان أهمياة فاي رفاع شا ن القارآن الكاريم فاي العملياة الت

ساااهمت تكنولوجيااا التعلاايم علااى ظهااور أساااليب واسااتراتيجيات جدياادة فااي عمليااة الااتعلم، وجعلاات ماان 
المااتعلم محااور العمليااة التعليميااة ألن التكنولوجيااا أوجاادت المعلومااات التااي توفرهااا ماان خااالل المكتبااة 

 & Mabarz) جياا االلكترونياة وساهلت عملياة االتصاال باين المتعلماين مان خاالل توظياف التكنولو 

Ismail, 2010) . وقد أشاار(Abdullah, 2011)  با ن تكنولوجياا التعلايم تاوفر بيئاة تعليمياة للطلباة
وتاااوفر الوقااات والجهاااد، باإلضاااافة إلاااى تاااوافر برمجياااات تعليمياااة تخااادم الطلباااة فاااي بياااان المعلوماااات 

 الصحيحة. 
 التعلم االلكتروني في تحسين تالوة القرآن الكريم: أهمية

أهمية التعلم االلكتروني من خالل المميزات التي يوفرها في البيئة التعليمية. فقد ذكر  ت هر
(Radi,2010)  ب ن التعلم االلكتروني ساهم في زيادة التواصل بين المتعلم والمدرس، كما وفر



 .8102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، التربوية األردنية للعلوم الجمعية

092 

أن أهمية  (Land, 2002)أشار المادة التعليمية إلمكانية الرجوذ إليها حسب وقت المتعلم. فقد 
ستحدا  التعلم االلكتروني نبعت من توافر التقنيات الحديثة السيما وأنها تحقه المرونة ا

Flexibility  والمال مةConvenience  والوسائل المساعدة على تحقيه نقلة نوعية في الوقت
إلى أن التعلم  (Nelson, 2003)والتتلب على عامل المسافة والحدود الجترافية. كما أشار 

ل  أهمية كبيرة في تحسين العملية التعليمة من خالل زيادة كفا ة وفاعلية المتعلم. قد  االلكتروني
ب ن استخدام التعلم االلكتروني بكافة أشكال  يساعد على تحسين مخرجات  (Qazaq, 2012)أشار 

عملية التعلم، ويساعد على توفير مصادر متنوعة، ويحقه فعالية أدثر في بيئة تعليمية تراعي 
أهمية التعلم االلكتروني   (Mohammad, 2007)وق الفردية في مستوى فهم الطلبة. وذكر الفر 

ب ن  يساعد على عرض المادة ب سلوب بعيد عن العرض التقليدي مما يدخل عنصر التشويه 
للطلبة، ومن خالل توافر المادة التعليمية على أقراص معده مسبقًا تساعدهم على الرجوذ إلى المادة 

وتعد أهمية استخدام التعليم اإللكتروني في النقلة  مرة في أي وقت يراه الطالب مناسبًا. أدثر من
النوعية في التعليم باتجاه معايير الجودة العالمية  إلسهام  في إضافة مواقع تعليمية مميزة على 

. (Allili, 2003) شبكات اإلنترنت بالصوت، والصورة، وأفالم الفيديو، وقنوات التلفزيون التعليمية
دما أن التعلم االلكتروني يساعد الطلبة على إدساب مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة، باإلضافة 

 (Al-Mousa, 2001)وقد أشار  (. Qatus, 2009إلى زيادة التفاعلية الطلبة مع بعضهم بعضًا)
من خالل إتاحة الكم  في المواد المختلفة، الطلبةرفع تحصيل  لى أن التعلم اإللكتروني يعمل علىإ

ومع هذا التنوذ في  .البرمجيات التعليميةباستخدام المتعلم  معهاالتدريبات التي يتفاعل  الهائل من
التعليم استطاذ المتعلم الوصول بسهولة إلى المادة التعليمية ومراجعتها في عدة أوقات، وراعي هذا 

 ,Kafiة في درجة التعلم وسرعة الفهم )النوذ من التعليم الكثير من الفروق الفردية بين الطلب

 االستفادة يمكن التي في استخدام أن مة التعلم االلكتروني، الفرصة التعليم خبرا  وجد (. وقد2009

 (. Radwan, 2008)التعليمية األهداف من العديد تحقيه في منها
توفرها أن مة  ( التي بينوا فيها اإلمكانيات الهائلة التي Zaki, 2011&Khade وفي دراسة )

إلى  دراسات أشارت العديد من التعلم االلكتروني في خدمة العلوم الشرعية وخاصة القرآن الكريم. ولقد
المتعددة التي تدمج ما بين الصوت  األدوات المساعدة للتعلم االلكتروني والمتمثلة في الوسائط أن

الوسائط  بمساعدة التدريس تند(. كما ويسFarjoun, 2004تحصياًل) التعليم أدثر تجعل والصورة
والذي  التعلم في Skinner" سكينر" ن رية أساس بني على الذي البرمجي التعليم فكرة على المتعددة
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وقد أشارت العديد من   .معين لمثير الصحيحة المتعلم استجابة تعزز عندما يحد  التعلم أن بين
-Al-Kanna  & Al)لتعلم، ومنها دراسة الدراسات التي بينت أهمية األقراص المدمجة في عملية ا

Hyale , 2010)  ودراسة(Rajab, 2011)  التي توصلت ب ن استخدام هذه األقراص ساعد على
أهمية استخدام التعلم االلكتروني  (Allili, 2006)زيادة مستوى التعلم والتحصيل، وبينت دراسة 

 االلكتروني.  والتي أظهرت نتائجها زيادة تحصيل الطلبة باستخدام التعلم
يتبين مما سبه أهمية أستخدم أدوات التعلم االلكتروني في البيئة التعليمية وخاصة خدمة 
العلوم الشرعية بكافة مستوياتها وفي مساعدة الطلبة في تحسين مستوى تالوة القرآن الكريم وسماذ 

 مخارع الحروف بصورة خالية من األخطا .
 أدوات التعلم اإللكتروني:

المتزامن وغير المتزامن العديد من األدوات، وفيما يلي عرض لهذه  تعلم االلكترونيال يشتمل
 االدوات حسب نوذ التعلما

 اأدوات التعلم اإللكتروني المتزامن .أ

والتي  األدوات هذه (، ومن أهمIn Real timeالمباشر ) والتفاعل االتصال ويتم من خالل
 Videoم تمرات الفيديو )، و (Chat) المحادثة اما يلي (Qazaq, 2012)أشار إليها 

Conferences) و ،( اللو  األبيضWhite Board) برامج القمر الصناعي )، وSatellite 

Programs).  
 :التعلم االلكتروني غير المتزامن أدوات .ب

 التواصل مع ا خرين بشكل غير مباشر، ومن أهم هذه األدوات وتتم هذه األدوات من خالل
 ما يليا (Qazaq, 2012)( وقزق Obaid, 2013والتي بينها )

 الحاساوب(ا وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائه باستخدام E-mailالبريد االلكتروني ) .0
 من خالل شبكة االنترنت.

ن ااام معلوماااات يقااوم بعااارض عاان (ا وهااو عباااارة World Wide Web)  العنكبوتيااةالشاابكة  .8
 .سمح للمستخدم بالدخول لخدمات االنترنت المختلفةمعلومات مختلفة على صفحات مترابطة، وي

المشاركة كتابيًا في موضوذ معاين أو إرساال  وتتم(ا Discussion Groupsمجموعات النقاش ) .3
وتكثار عبار المنتاديات  استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشارف دون التواجاد فاي وقات واحاد

 .االلكترونية
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(ا وهااي التقنيااة التااي تتاايح إمكانيااة التفاعاال بااين المااتعلم Interactive Videoالفيااديو التفاااعلي ) .4
والمادة المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بترض جعل التعلم أدثر 

 .تفاعلية
(ا وهااي عبااارة عاان أقااراص يااتم فيهااا تجهيااز المناااهج الدراسااية أو المااواد CDاألقااراص المدمجااة ) .5

 .ةهزة الطالب والرجوذ إليها وقت الحاجالتعليمية وتحميلها على أج
أن توظيف التعلم االلكتروني يحتاع إلى الدراسة قبل تطبيق  ألن  يمثل تحدي إلى بعض الدول 
بوجااود البنيااة التحيااة الالزمااة، ويحتاااع إلااى مسااتويات تعليميااة معينااة قااادرة علااى اسااتخدام التكنولوجيااا 

 اسااتخدام فاعليااااةالاتعلم، وقااد بيناات العدياد ماان الدراساات التعليمياة، والااذي يعتماد عليهااا هااذا الناوذ ماان 
 ,.Curtis, 200)كل من دراسةالمتزامن وغياار المتزامن فاي العملياة التعليمياة منهاا  التعلم االلكتروني

 Rebecca, 2004&  Carboni, 2003) . 
ل الاااتعلم يتباااين مماااا سااابه أن هاااذين الناااوعين مااان الاااتعلم أصااابحا ذو بعاااد اساااتراتيجي فاااي تفعيااا

االلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية، وهذا البحث يركز علاى اساتخدام الاتعلم االلكتروناي غيار المتازامن 
 والمتمثل في األقراص المدمجة.

 مشكلة الدراسة:
ضعف الطالب في تالوة القرآن الكريم برزت مشكلة الدراسة من خالل مالح ة الباحثين 

التربية والتعليم لطالب الصف الخامس  ةتمر إقرارها من قبل وزار ضمن مقرر القرا ات القرآنية والتي 
وجود قصور في استخدام تقنيات التعليم المساعدة  إلى  (Al-Subaie, 2008)االساسي. وقد بين
ودراسة  (Rajab, 2011). كما أشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة في تعليم التالوة

(Hassani, 2012) القرآن الكريم، األمر الذي انعكس  ين الذين يدرسون معلم إلى وجود ضعف لدى
أن الزمن المخصص لحصة  (Abdullah, 2011) . كما أشارعلى مستوى الطالب في التالوة

التالوة بالمقارنة مع كثرة عدد الطالب في الصف يدعو إلى إيجاد أساليب جديدة في عملية التعلم 
التالوة في  الطالبضعف  نتيجةإن  (Awad, 2000)تساعد الطلبة على التعلم. وقد بين 

بل على المعلم أيضًا. إن االستعانة تقتصر على التلميذ وحده،  للقرآن الكريم والتي ال الصحيحة
(. Fathallah, 2004)هدف رفع مستوى الطالب في تالوة القرآن الكريمبالتقنيات التعليمية الحديثة ي

لتطوير أساليب  ضرورةأن هناك  (Al-Jreasee, Al-Rehealy,  & Al-Omary, 2015)وبين 
تدريس مقرر القرآن الكريم لمسايرة التطورات العلمية، واالتجاهات الحديثة، وتدعيم استقاللية تعلم 
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. كما أددت العديد من الدراسات ومنها دراسة الطالب باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة
(Abdulmaksoud, 2013 .)ودراسة (Hassani, 2012)   استخدام التقنيات فعالية على

التعليمية في تعلم النطه الصحيح لآليات الكريمة. وتتحدد مشكلة الدراسة بالس ال الرئيس التاليا ما 
أثر استخدام التعلم االلكتروني )األقراص المدمجة( في تحسين مستوى التالوة الصحيحة للقرآن 

وقد سة عمر بن الخطاب في مدينة اربد؟  األساسي في مدر  الكريم لدى طالب الصف الخامس
 انبثه عن هذا الس ال عدد من األسئلة الفرعية ا تيةا

باين متوسااطي المجماوعتين التجريبيااة  (≤0.05)هنااك فاروق ذات داللااة إحصاائية عنااد مساتوى  .0
والضاااابطة فاااي االختباااار التحصااايلي فاااي مساااتوى تاااالوة القااارآن الكاااريم يعااازى الساااتخدام األقاااراص 

 المدمجة؟

بين متوسطي طاالب الصاف الخاامس  (≤0.05)هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  .8
 األساسي من طالب المجموعة التجريبية في تالوة القرآن الكريم على االختبارين القبلي والبعدي؟

بااااين متوسااااطي طااااالب الصااااف   (≤0.05)هناااااك فااااروق ذات داللااااة احصااااائية عنااااد مسااااتوى  .3
المجموعة الضابطة في تاالوة القارآن الكاريم علاى االختباارين القبلاي  الخامس األساسي من طالب

 والبعدي؟

ما فاعلية استخدام األقراص المدمجة في تحسين مساتوى تاالوة طاالب الصاف الخاامس األساساي  .4
 ؟لسورة الرحمن من القرآن الكريم

 أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من خالل النقاط ا تيةا

 الكريم ب فضل السبل وفه قدرات الطالب.فضل تعلم القرآن  .0
 قلة األبحا  التي أجريت في األردن نحو استخدام التعلم غير المتزامن في تعلم القرآن الكريم. .8

األهميااة الكبياارة والتااي تكماان فااي االسااتفادة ماان التقنيااات التعليميااة فااي تعلاام وتاادريس القاارآن الكااريم  .3
 بصورة عالية من الدقة.

ت تستفيد منها المكتبة العربية عن أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في عملية توفير قاعدة معلوما .4
 تعلم القرآن الكريم.
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 هدف الدراسة:
هذه الدراسة إلى تعرف أثر وفاعلية استخدام التعلم االلكتروني غير المتزامن باستخدام  تهدف

 لصف الخامس االساسي. األقراص المدمجة في تحسين مستوى تالوة القرآن الكريم لدى طالب ا
 الدراسة: حدود

هذه الدراسة على طالب الصف الخامس األساسي في مدرسة عمر بن الخطاب في  اقتصرت
 .8105/8102محاف ة إربد/ األردن خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 الدراسة:  مصطلحات
 :إجرائياً و  مفاهيمياً  تاليًا تعريف مصطلحات البحث

فاي تعلايم المادرس  يساتخدمهاالتاي  اإلجارا ات هايا لتةدريس القةرآن الكةريم االعتياديةة لطريقةا
 الطالب تالوة القرآن الكريم داخل الصف معتمدًا على قدرات  الذاتية.

قارا ة للقارآن الكاريم الاتالوةا ب نهااا   (Al-Subaie, 2008: 7)ا فقاد عارف تالوة القرآن الكةريم
 . أماااا التعرياااف ام التجوياااد بساااهولة ويسااار عناااد ترتيااال ا ياااات القرآنياااةقااارا ة ساااليمة تراعااااى فيهاااا أحكااا

اإلجرائي فإن  مجموذ العالمات التي يحصل عليها الطالب في االختبار الشفوي للساورة القرآنياة الاذي 
 أعد لقياس درجة اتقان الطالب لسورة الرحمن.

 ب نا اتعلم االلكتروناي الا (Almalki & Qazaq, 2017: 7)ا عرف  كل من التعلم االلكتروني
ن ااام تفاااعلي لعناصاار العمليااة التعليميااة باسااتخدام تكنولوجيااات االتصااال والمعلومااات، ويعتمااد علااى 

 ت وشاابكا اسااوبالح امبيئااة إلكترونيااة رقميااة متكاملااة تعاارض المقااررات عباار الشاابكة العنكبوتيااة باسااتخد
 .أهداف تعليمية لتحقيه

ا ب نا  (Hasamo & Abdullah, 2012, 17)د عرفا  ا وقاالةتعلم االلكترونةي غيةر المتةزامن
نااااوذ ماااان المحادثاااة المبنيااااة علااااى أدوات االتصااااال الاالمتزامنااااة كقناااااة وصااااال للتفاعااااال الم جااااال باااااين  

المرساال والمساااتقبل، أي تفاعل صوتي عبر الويب على فترات مختلفاة بااين المرساال والمساتقبل، فهاي 
رساااال والمسااااتقبل فاااي وقااات واحاااد، ومنهاااا لوحاااات النقااااش، المنتااااديات، البريااااد ال تتطلاااب أن يكااااون الم
 استخدام األقراص المدمجة .على تم التركيز  . وفي هذه الدراسةااللكتروناي الصاوتي

ياتم  –ا  أساطوانة حاساوبية ب نهاا (Al Tamim, 2006: 15)ا وقاد عرفهاا األقةراص المدمجةة
لاااى تالمياااذ فاااي شاااكل صاااوتي، ماااع إضااافا  بعاااض المااا ثرات مااان خاللهاااا تقاااديم القصاااص المقاااررة ع

الصوتية علاى هاذه القصاص، بتياة عاالع بعاض الصاعوبات القرائياة لادى التالمياذ . وعارف الباحثاان 
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إحدى أدوات التعلم االلكتروني التي يتم تسجيل المادة المراد تدريسها  األقراص المدمجة إجرائيًاا ب نها
 ستماذ إليها لزيادة مستوى التحصيل. للطالب وتوزذ عليهم لتايات اال

 السابقة: الدراسات
أشاااارت العديااااد ماااان الدراسااااات السااااابقة التااااي عملااات فااااي مجااااال الدراسااااة باااا ن اسااااتخدام الااااتعلم 
االلكتروناااي اظهااار نتاااائج إيجابياااة فاااي زياااادة التحصااايل، وفيماااا يلاااي بعاااض الدراساااات الساااابقة العربياااة 

 واألجنبية مرتبة من األحد  إلى األقدما
لكشف بدراسة تهدف إلى ا (Al-Jreasee, Al-Rehealy,  and Al-Omary, 2015)قام 

عن أثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم 
وتم استخدام المنهج شاب  التجريبي. وتمثلت عينة الدراسة ا. لطالبات جامعة طيباة واتجاههن نحوه

ة المناورة. وتم إعداد واستخدام أدوات نلبة مان طالبات كلياة التربية بجامعة طيبة بالمديطا 43في 
هيا بطاقة مالح ة، ومقياس اتجاهات، وبعض تطبيقات الهاتف النقال. وقد توصلت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة 

في التطبياه البعدي لبطاقاة المالح اة على تعلم القارآن الكريم لصالح المجموعاة التجريبية،  الضابطة
وإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيقين القْبلي والبْعادي لطالبات 

اصل المجموعة التجريبية في اتجاههن نحو استخدام تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التو 
 االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم. 

 اإلساالميةإلى تقصي أثر استخدام معلماي التربياة  بدراسة تهدف (Al-Mutairi, 2013)وقام 
بدولااة الكوياات. ولتحقيااه  اإلبااداعيلطالااب الصااف العاشاار فااي التحصاايل والتفكياار  اإللكتروناايللااتعلم 

 اإلساااالميةى الوحااادات الدراساااية لماااادة التربياااة اختباااار تحصااايلي حاااول إحاااددف الدراساااة تااام إجااارا  هااا
دروس مان  ثالثاةتحضاير . وتام الاذي وضاع  تاورانس اإلباداعيللصف العاشر وتبناى اختباار التفكيار 

وت لفاات عينااة الدراسااة مااان  .غياار المتااازامن اإللكتروناايحسااب طريقاااة الااتعلم  اإلسااالميةمقاارر التربيااة 
وجاااود فاااروق ذات داللاااة  وياات، وأظهااارت النتاااائجالصاااف العاشااار الاااذكور بدولاااة الك طاااالبماان ( 01)

يعاازى  اإلساالميةمااادة التربياة احصاائية باين المتوساطين الحسااابيين فاي اختباار التحصاايل البعادي فاي 
، عنااد مقااارنتهم مااع اإللكتروناايلطريقااة التاادريس، ولصااالح الطلبااة الااذين درسااوا حسااب طريقااة الااتعلم 

وجااود فاارق دال احصااائيًا بااين المتوسااطين الحسااابيين  ةاالعتياديااأقاارانهم الااذين درسااوا حسااب الطريقااة 
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يعاازى لطريقااة التاادريس، ولصااالح الطلبااة الااذين درسااوا حسااب  علااى اختبااار التفكياار اإلبااداعي البعاادي
 .االعتيادية، عند مقارنتهم ب قرانهم الذين درسوا حسب الطريقة اإللكترونيطريقة التعلم 
رفااة أثاار التكنولوجيااا الرقميااة علااى تحصاايل دراسااة تهاادف إلااى مع (Higgins, 2013)وأجاارى 

وقااد تكوناات عيناة الدراسااة ماان الطلبااة ذوي الفئااات العمريااة مااا بااين  .فااي بريطانياااي الماادارس الطلباة فاا
(. 5105-5115( ساانة. اسااتخدمت الدراسااة الماانهج التجريبااي وشااب  التجريبااي خااالل الفتاارة )2-01)

تكنولوجيااا  سااتقبل فااي اسااتخدام التكنولوجيااا الرقميااةتحديااد ا ثااار المترتبااة علااى االسااتثمار فااي الممااع 
. وقاااد أظهااارت نتاااائج الدراساااة إلاااى وجاااود أثااار للتكنولوجياااا الرقمياااة علاااى تحصااايل الاااتعلم فاااي المااادارس

الطلبة. كماا أظهارت با ن التالمياذ فاي اساتخدام الاتعلم الفاردي باساتخدام التكنولوجياا افضال مان الاتعلم 
 الجماعي.

بدراسة تهدف إلى معرفة أثر استخدام   (Al-Kanna & Al-Hyale, 2010)وفي دراسة قام 
األقراص المدمجة في إتقان تالوة القرآن الكريم لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي للعام الدراسي 

، واستعمل الباحثان التصميم التجريبي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 5112-5112
طالبًا.  56( طالبًا مقسمين إلى ثال  مجموعات كل مجموعة بلتت 26وقد بلتت عينة الدراسة )

وقد أعد الباحثان أداة لقياس اإلتقان، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
بين المجموعتين التجريبيتين في إتقان الحفظ، ووجود فروق ذات دالة إحصائيًا بين المجموعة 

 لتجريبية لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة والمجموعة ا
إلاى معرفاة أثار اسااتخدام معمال القارآن الكاريم فاااي  هادفتبدراسااة  (Al-Subaie, 2008)وقاام 

التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى طاالب الصاف الساادس االبتادائي بمادارس تحفايظ القارآن  تنمياة مهاارات
 لتقليديااة فااي تعلاايم الااتالوة داخاال الصااف الدراسااي.بمدينااة الرياااض، مقارنااة باسااتخدام الطريقااة ا الكاااريم

( طالبااًا ماان طااالب الصااف ٨٤ماان ) الدراسااة عيناااة. وتكوناات تجريباايال وقااد اسااتخدام الباحااث الماانهج
دانت أداة  ( طالبًا.٤٨وضابطة، لكل مجموعة ) السادس االبتدائي، موزعين على مجموعتين تجريبية

قاااد طبقااات تطبيقاااًا قبليااااً، وبعاااديًا، وبعاااديًا متااا خرًا، بعاااد و  الدراساااة عباااارة عااان اختباااار تحصااايلي شااافوي،
المجموعاة  فاروق باين متوسااط درجااات طااالب الدراساة إلاى وجاودالتحقه من صدقها وثباتهاا. توصال 

)تفاااادي اللحااان،  الااااتالوة األربعاااةالتجريبياااة والمجموعاااة الضاااابطة فاااي االختباااار البعااادي فاااي مهااااارات 
ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية وبينت النتائج ب ن   تفصياًل وإجمااًل.التجويد، الترتيل، االنطالق( 
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والبعاادي المتااا خر لالحتفااااظ  المجموعااة التجريبيااة فااي االختبااارين البعاادي بااين متوسااط درجااات طاااالب
 .، ما عدا مهارة االنطالقةالتالوة األربع بمهاارات
إلاى استقصاا   تهادف دراساةGolden, McCrone, Walker, & Rudd, 2006) ) ى أجار 
علاااى التعلااايم. واختيااارت عيناااة الدراساااة مااان المحاضااارين العااااملين فاااي إحااادى  اإللكترونااايأثااار الاااتعلم 

 من خاالل اساتبانة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي(London) المناطه التعليمية بمدينة لندن
 .فاي التادريس اإللكترونايلتعلم د داة لجمع المعلومات من أفراد العينة الذين يفترض أنهم يستخدمون ا

ذو أهمياة فاي عملياة فاي يعاد  اإللكترونايوأشاارت الدراساة إلاى أن هنااك اتفاقاًا عالمياًا علاى أن الاتعلم 
دماا  فاي تخطايط الادروس وتحضايرها. أن هناك نقصااً  إلى أشاروا ، وأن مع م أفراد عينة التعلمالتعلم
 وكااذلأ أن أفااراد عينااة الدراسااة، اإللكتروناايخدام الااتعلم الدراسااة أن أفااراد العينااة تفاااوتوا فااي اساات بّيناات

يزيااد ماان فهاام الطالااب  اإللكتروناايالااتعلم وإن  فااي التحصاايل اإللكترونااياتفقااوا علااى وجااود أثاار للااتعلم 
 .للدروس

 ,Matthews-Lopez, Lopez-Permouth, & Keck وفااي دراسااة قااام بهااا كاال ماان
بعاد،  عان ذاتياا الرياضايات تعلام فاي ط تعليمايوساي اساتخدام لمضاامين التوصل إلى تهدف  (2002
 تاوزيعهم تام وطالباة،ًا طالبا (55) مان الدراساة عيناة تكونات وقاد أوهاايو، جامعاة فاي والجبر الحساب
 التقليدياة بالطريقاة طالباًا وطالباة درساوا (18) األولاى عاددها مجموعات، ثال  إلى اختياراتهم حسب
 الوسايط باساتخدام ذاتيااً  ( طالباًا وطالباة درساوا06عاددها )والثانياة  أسابوعيًا، مارات أرباع حضاور ماع

 حاين فاي لالختباار، أخارى  ومارة معلمايهم مان التوجيهاات أسابوعيا لتلقاي مارة حضاورهم ماع التعليماي
 وبحضور الثانية المجموعة  أسلوب بنفس وطالبة طالباً  (18) والتي ضمت الثالثة المجموعة درست

االنترنات،  خاالل مان معهام التواصال ياتم وكاان فقاط، الختباارا اجال مان واحادة أسابوعياً  محاضارة
 الثالثة المجموعات تحصيل متوسط بين ذات داللة إحصائية فروق  وجود أظهرت نتائج الدراسة عدم

 الطلباة عان يختلفاون  ال بعاد وعان ذاتيااً  تعلماوا الاذين الطلباة أن يادل علاى مماا البعادي، االختبار في
المتعاددة بادون وجاود  بواساطة الوساائط  الاذاتي الاتعلم فعالياة علاى وهاذا المعلم، بحضور تعلموا الذين
 المعلم.

إلااى الكشااف عاان أثاار اسااتخدام   (Hong, Mcgee & Howard, 2000)وسااعت دراسااة 
برمجية ذات وسائط متعددة على تحصيل التالميذ للمفااهيم األساساية لعلام الفلاأ، ومادى قادرتها علاى 

العليااا، إضااافة إلااى المهااارات البساايطة. وتكوناات عينااة الدراسااة ماان إدسااابهم مهااارات حاال المشااكالت 



 .8102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، التربوية األردنية للعلوم الجمعية

220 

( تلميااذًا فااي الصااف التاسااع درسااوا فااي فصاال عملااي بااالقرب ماان مدينااة ميدوسااتن، وكااانوا ماان 561)
المهتماين بعلام الفلاأ، حياث قسامت عيناة الدراسااة عشاوائيًا بالتسااوي إلاى مجماوعتين إحاداهما تجريبيااة 

ة تعليميااة تاادعى )القريااة الفلكيااة( وكاناات تهاادف إلااى تعااريفهم بالمفاااهيم درس أفرادهاا ماان خااالل برمجياا
الفلكية األساسية، إضافة إلى عرض بعض المشكالت المعاصرة في علم الفلأ، وُصمم اختباار طباه 

اسااتخدام برمجيااة ذات وسااائط متعااددة علااى وأظهاارت نتااائج الدراسااة إلااى وجااود أثاار فااي قبليااًا وبعااديًا، 
 في مادة الفلأ.  مفاهيم األساسيةتحصيل التالميذ لل

يالحظ من خالل األدب التربوي والدراسات السابقة أن هناك ضعفًا في مستوى تحصيل 
الطالب في مقرر القرا ات القرآنية، وهناك محاوالت جادة نحو معالجة هذا الضعف من خالل 

لم تتطرق أي  الباحثيناستخدام األقراص المدمجة لتوظيفها لمعالجة هذا الضعف. وفي حدود اطالذ 
دراسة في األردن نحو توظيف األقراص المدمجة في تحسين مستوى الطالب لتالوة القرآن الكريم. 

تطبيقات الهاتف  (Al-Jreasee, Al-Rehealy,  & Al-Omary, 2015)فقد تناولت دراسة  
 ,Al-Mutairi) . ودراسة تعلم وتعليم القرآن الكريم فيالنقال في مواقع التواصل االجتماعي 

لتعلم اأثر استخدام  Golden, McCrone, Walker, & Rudd, 2006) )ودراسة  (2013
معرفة أثر استخدام األقراص   (Al-Kanna  & Al-Hyale, 2010)اإللكتروني، ودراسة 

. ودراسة القرآن الكريم في تعليم استخدام معمل تناولت (Al-Subaie, 2008). ودراسة المدمجة
(Higgins, 2013)   ودراسةMatthews-Lopez, Lopez-Permouth, & Keck, 2002) 

. بذلأ تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ب نها تناولت أثر التكنولوجيا الرقمية على تحصيل
في تحسين تالوة القرآن الكريم لدى طالب  أثر فعالية استخدام األقراص المدمجة ركزت على معرفة

 سي في األردن.الصف الخامس األسا
 الدراسة وعينتها: مجتمع

اشتملت الدراسة على طالب الصاف الخاامس االساساي الاذكور فاي المادارس الحكومياة لقصابة 
والتي تمتلأ مختبرات حاسوب.  5102 -5102اربد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

وائية البساايطة تمتلااأ كافااة التجهياازات ولتطبيااه الدراسااة فقااد تاام اختيااار مدرسااة بالطريقااة العينااة العشاا
الالزمة وتتاوافر فيهاا أجهازة حاساوب حياث تام اختياار مدرساة عمار بان الخطااب. أماا بالنسابة للشاعب 
فقد تم اختيار شعب الصف الخامس االساسي بالطريقة العشاوائية بعاد أن تام اساتبعاد بعاض الطاالب 

القاارآن تااالوة طااالب الحاصاالين علااى دورات فااي لعاادم انت ااامهم بالدراسااة، ولكثاارة غيااابهم واسااتبعاد ال



 اد الطفد. محمود قزق، د. أي.....                   أثر استخدام التعلم االلكتروني غير المتزامن )األقراص المدمجة(

222 

( طالبااااًا مقساااامين إلااااى مجمااااوعتين 25الكااااريم. وقااااد تكوناااات عينااااة الدراسااااة بصااااورتها النهائيااااة ماااان )
( طالبااااااًا  تاااااام تدريسااااااها باسااااااتخدام األقااااااراص المدمجااااااة،  62المجموعاااااة التجريبيااااااة مكونااااااة ماااااان  )ن=
 ( يبين ذلأا0ريقة االعتيادية والجدول )( طالبًا درست بالط62والمجموعة الضابطة  مكونة من )ن=

 والضابطة ة( توزيع الطالب في المجموعتين التجريبي1جدول )
 عدد العينة الطلبة المستبعدين عدد التالميذ الشعبة المجموعة الرقم
 62 2 10 أ التجريبية 0
 62 2 16 ب الضابطة 5

 21 11 48   المجموع

 أداة الدراسة:
التي تشتمل على تسجيل سورة مجية الحاسوبية المعدة )مسموذ مقرو ( استخدم الباحثان البر 

معدة حسب متطلبات منهاع القرا ات الرحمن من القرآن الكريم )بصوت الشيخ ماهر المعيقلي وال
القرآنية للصف الخامس االساسي )ضمن  مقرر القرا ات القرآنية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم 

التعلم  متتير أثرة ( لدراس5102/5102الل الفصل الدراسي الثاني من العام للعام الدراسي خ
مستوى تحسين مهارة القرا ة الصحيحة  على االلكتروني )غير المتزامن( باستخدام األقراص المدمجة

لتايات تسجيل كل آية منفردة  (Authorware)للقرآن الكريم. حيث تم االستعانة ببرنامج أوثروير 
الطالب االستماذ إلى ا ية التي أخط  فيها. ولبيان مصداقية الطريقة التي استعان بها حتى يستطع 

لرصد األخطا  التي يقع فيها كل  الباحثان، تم االستعانة ببعض المدرسين في تدريس القرآن الكريم
وتفريتها في بطاقة المالح ة المخصصة لكل طالب لبيان مستوى قرا ة القرآن الكريم طالب في 
والمكون من مقياس ليكرت الثالثي )ممتاز، متوسط، ضعيف( حيث تم اعتماد مستوى النموذع 

القرا ة للطالب وفه ما يليا فإذا اجتاز الطالب قرا ة ا ية دون أخطا  يكون المستوى ممتاز 
ر من خط  (. وإذا زاد عن أدث5(، وإذا كان لدي  خط  واحد فيكون المستوى متوسط ويمثل)6ويمثل)

عليها  وعمل الباحثان على النسبة المئوية المعمول بها والمتفه(.  0يكون المستوى ضعيف، ويمثل )
مقسومًا  صحيح بشكل الطالب صحة عدد ا يات التي قرأها وبيان دمقياس تصحيح االختبار الشفوي،

ا يات التي أخط   مائة. ومن خالل بطاقة المالح ة تم رصد في مضروباً  لآليات الكلي على العدد
فيها الطالب. وفي بطاقة المالح ة فقد تم فرز آيات سورة الرحمن كل آية في سطر مستقل وتوضع 

 الدرجة للطالب، وبعد االنتها  يتم تعريف كل طالب باألخطا  التي وقع فيها.
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 الظاهري لألداة: الصدق
القرآنياة وأسااليب تادريس  من األسااتذة المختصاين فاي علام القارا اتتم عرض المادة على عدد 

التربية اإلسالمية وتكنولوجيا التعليم في جامعة م تة وجامعة اليرموك للت دد منها من حيث التصانيف 
والترتيااب والقيمااة الدالليااة لكاال آيااة. وقااد تاام االتفاااق علااى بنودهااا كافااة بعااد االخااذ باابعض التعااديالت 

 واالقتراحات التي أشار إليها المحكمين. 
 اة:األد ثبات

( طالب من شعب المدرسة ولكن 01تم تطبيه أداة الدراسة على عينة استطالعية مكون  من )
مااان خاااارع شاااعب الدراساااة، حياااث تااام رصاااد األخطاااا  وتفريتهاااا فاااي النماااوذع المعاااد لهاااذه التاياااة وبعاااد 

( وهااي 1.10أساابوعين تاام تطبيااه األداة ماارة ثانيااة علااى نفااس المجموعااة، حيااث بلاا  اختبااار بيرسااون )
   لة لتايات اعتماد االداة.مقبو 

 تكافؤ عينة الدراسة:
بعاد ان تام اعتمااد معياار الدراساة فقاد تام الوقاوف علاى مادى تكااف  أدا  مجماوعتي الدراساة فااي 

 التجريبيااة، المجموعااة القاارآن الكااريم للقاارا ة الصااحيحة بااينتااالوة مسااتوى  االختبااار التحصاايلي فااي

 ( ا تيا5هرها الجدول )الضابطة، وكانت النتيجة كما ي  والمجموعة
 نتائج اختبار تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي (2جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العينة حجم العينية
 2012 1255 62 الضابطة

0021 10600 
 2512 1255 62 التجريبية

فااااي  1.12ه عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى ماااان الجاااادول أعااااال ي هاااار
الصحيحة لساورة الارحمن، حياث تالوة االختبار التحصيلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال

( وهي قيمة غير دالة احصائيًا. مما يشير إلى تكااف  مجماوعتي الدراساة فاي 0.21بلتت قيمة )ت( )
 االختبار التحصيلي.

تم اعتماد القرا ة غير الصحيحة حسب ا ية من حيث اإلضافة  صحيح االختبار الشفوي:ت معايير
( آية. حيث تم وضع 21أو تتيير الحركات والخط  في القرا ة على سورة الرحمن التي تشتمل على )

 معيار تم تفريت  وفه المعادلة التاليةا
 011x= نسبة التحس 

  الصحيحة القراءة 

 ات الع د الكلي لآلي
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علااى المجموعااة الضااابطة  اختبااار القاارا ة إجاارا  بعااد أن تاام اعتماااد معادلااة نساابة التحساان تاام
 التجريبية لتالوة القرآن الكريم.  والمجموعة

وقباال اإلجابااة علااى أساائلة الدراسااة فقااد تاام تفريااع إجابااات المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي 
فااي الجااداول  فااي مسااتوى تحساان تااالوة القاارآن الكااريماالختبااار التحصاايلي الشاافوي قباال وبعااد المعالجااة 

( ي هااار نتاااائج للمجموعاااة الضاااابطة قبااال وبعاااد التااادريس بالطريقاااة 6والجااادول )، المعااادة لهاااذه التاياااة
 التقليدية لتالوة الطالب لسورة الرحمنا

 نسبة التحسن للمجموعة الضابطة في االختبار قبل وبعد المعالجة لسورة الرحمن  (3الجدول )

 الةالح

قبل 
 المعالجة

بعد 
 المعالجة

 الفرق 
نسبة 
 التحسن
% 

 الحالة

قبل 
 المعالجة

بعد 
 المعالجة

 الفرق 
نسبة 
 التحسن
اآليات  %

 الصحيحة
اآليات 
 الصحيحة

اآليات 
 الصحيحة

اآليات 
 الصحيحة

1 25 22 4 2,0 06 22 22 5 5,2 
2 42 22 01 05,1 51 26 22 6 6,1 
3 45 21 1 01,6 50 46 25 6 6,1 
4 62 42 01 05,1 55 21 22 2 2,2 
5 42 24 6 00,2 56 26 22 4 2,0 
6 44 25 1 01,6 54 46 24 6 00,2 
7 46 42 6 6,1 52 62 25 02 06,5 
8 62 45 2 2,2 52 66 25 06 02,2 
9 65 42 04 02,6 52 62 42 6 00,2 
11 45 42 4 2,0 51 66 24 02 06,5 
11 65 42 02 06,5 56 46 21 02 50,1 
12 62 42 00 00,2 61 46 22 1 01,6 
13 66 46 01 05,1 60 21 22 2 2,4 
14 44 22 6 00,2 65 42 26 2 2,2 
15 20 22 4 2,0 66 20 22 2 2,2 
16 46 26 4 2,0 64 42 24 2 2,2 
17 42 22 6 00,2 62 41 26 06 54,6 
18 62 42 1 01,6 62 42 22 00 00,2 
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( أن النتااائج أظهاارت أن نساابة التحساان فااي االختبااار التحصاايلي القبلااي 6)يتضااح ماان الجاادول 
( ممااا يعنااي 5050 -552والبعادي فااي المجموعااة الضااابطة لااتالوة آيااات ساورة الاارحمن بلتاات مااا بااين )

أن دور المعلاام ساااهم بمسااتوى ضااعيف فااي نساابة تحساان الطااالب، حيااث أناا  ال يمثاال بعاادًا كبياارًا فااي 
وة آيات سورة الرحمن بصورة صحيحة، وهذا يدل أن وجود المعلم ليس تحسن مستوى الطالب في تال
( ي هااار نتاااائج للمجموعاااة التجريبياااة قبااال وبعاااد التااادريس باساااتخدام 1مااا ثرًا بدرجاااة كبيااارة. والجااادول )

 . األقراص المدمجة لتالوة الطالب لسورة الرحمن
 د المعالجة لسورة الرحمن نسبة التحسن للمجموعة التجريبية في االختبار قبل وبع (8الجدول )

 الحالة

قبل 
 المعاجلة

بعد 
 المعالجة

 الفرق 
نسبة 
 التحسن
% 

 الحالة

قبل 
 المعاجلة

بعد 
 المعالجة

 الفرق 
نسبة 
 التحسن
اآليات  %

 الصحيحة
اآليات 
 الصحيحة

اآليات 
 الصحيحة

اآليات 
 الصحيحة

1 22 22 00 00,2 06 42 26 55 51,5 
2 22 22 05 02,4 51 20 22 02 51,2 
3 21 22 02 51,2 50 25 22 02 06,5 
4 41 22 02 50,1 55 44 26 52 65,1 
5 44 26 52 65,1 56 22 21 04 02,6 
6 46 22 55 51,5 54 46 26 51 52,2 
7 44 22 56 56.2 52 42 21 55 54,6 
8 62 22 60 66,2 52 25 20 06 54,6 
9 62 22 56 62,0 52 42 26 56 56.2 
11 46 22 54 61,1 51 25 21 02 51,2 
11 62 22 60 66,2 56 42 26 55 54,6 
12 42 26 56 56.2 61 26 20 01 56,1 
13 66 21 62 41,2 60 22 25 02 06,5 
14 44 20 52 64,2 65 22 21 02 06,5 
15 20 22 02 51,2 66 24 26 02 06,5 
16 42 21 56 56.2 64 25 20 06 54,6 
17 42 20 55 54,6 62 46 21 52 64,2 
18 42 22 50 52,6 62 21 20 50 52,6 
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( إن نسااابة التحسااان فاااي االختباااار التحصااايلي القبلاااي والبعااادي لطاااالب 1يتضاااح مااان الجااادول )
 -0052الصف الخامس االساسي  في المجموعة التجريبية لتالوة آيات ساورة الارحمن بلتات ماا باين )

فاااي تعلااام تاااالوة آياااات ساااورة الااارحمن كاااان ت ثيرهاااا ( مماااا يااادل بااا ن اساااتخدام األقاااراص المدمجاااة 1052
 واضحًا وأعطت نتائج أفضل من الطريقة التقليدية في عملية التدريس. 

 نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي يةنص  وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا ألسئلتها:

بااين متوسااطي المجمااوعتين  (≤0.05)هاال هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى علةة : 
التجريبياااة والضاااابطة مااان طاااالب الصاااف الخاااامس األساساااي فاااي مساااتوى تاااالوة القااارآن الكاااريم يعااازى 

لبياان الفارق  t-testولإلجاباة علاى هاذا السا ال فقاد تام اساتخدام اختباار ؟ الستخدام األقراص المدمجاة
 ( يبين ذلأا5ما بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية والجدول )

 نتائج تحليل اختبار )ت( لمتوسط تحصيل مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي (5جدول )
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي حجم العينة العينة
 1502 2552 62 الضابطة

00512 1.114* 
 1500 2052 62 التجريبية
 تحصايل، فمتوساط ريبياة والضاابطةالتج ةالمجموع كال مان تحصيل( متوساط 2جدول )ال ويبين

، بينمااااا (1500وبااااانحراف معياااااري قاااادره ) (2052) تبلتاااا لمجموعااااة التجريبيااااة فااااي االختبااااار القبلااااايا
وبااانحراف معياااري قاادره  (2552)ت فااي االختبااار البعااادي بلاااتالضااابطة لمجموعااة لمتوسااط التحصاايل 

( 1.114( وهااااي قيمااااة دالااااة احصااااائيًا عنااااد مساااااتوى )01,42شااااارت قيمااااة )ت( )حيااااث أ .(1502)
 ولصالح المجموعة التجريبية. 

 (≤0.05)هنااك فااروق ذات داللااة إحصاائية عنااد مسااتوى الثةةاني: النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال 
باااين متوساااطي المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااي االختباااار التحصااايلي فاااي مساااتوى تاااالوة القااارآن 

 t-testلكريم يعزى الساتخدام األقاراص المدمجاة؟ ولإلجاباة عان هاذا السا ال فقاد تام اساتخدام اختباار ا
 ( يبين ذلأ؟ 2والجدول )

 نتائج تحليل اختبار )ت( لمتوسط عالمات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي (6جدول رقم )
 مستوى الداللة قيمة )ت( اري االنحراف المعي المتوسط الحسابي حجم العينة العينة

 *10105 55016 2512 1256 62 االختبار القبلي
 1500 2056 62 االختبار البعدي
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فمتوساط  ريبية في االختبار القبلي والبعادي. التج ةالمجموع عالمات( متوساط 2الجدول ) يبين
، (2512عياااري قاادره )وبااانحراف م (1256) تبلتاا لمجموعااة التجريبيااة فااي االختبااار القبلااايا عالمااات

وبااانحراف معياااري قاادره  (2056)تفااي االختبااار البعااادي بلاااتلاانفس المجموعااة  العالماااتبينمااا متوسااط 
 (*1.105)( وهاااااي قيماااااة دالاااااة احصاااااائيًا عناااااد مساااااتوى 55,46فقاااااد أشاااااارت قيماااااة )ت( ) .(1500)

 ولصالح االختبار البعدي. 
باااين  (≤0.05)ات داللاااة احصاااائية هااال هنااااك فاااروق ذالثالةةة : النتةةةائج المتعلقةةةة بالسةةةؤال 

متوسطي عالمات طالب الصف الخامس األساسي من طالب المجموعة الضاابطة فاي تاالوة القارآن 
 t-testالكاااريم علاااى االختباااارين القبلاااي والبعااادي؟ لإلجاباااة عااان هاااذا السااا ال فقاااد تااام اساااتخدام اختباااار 

 ( يبين ذلأ ؟ 2والجدول )

 ف المعياري للنتائج النهائية لالختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة المتوسط الحسابي واالنحرا (7جدول )
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي حجم العينة العينة

 1502 1255 62 االختبار القبلي
6512 1,125 

 2012 2552 62 االختبار البعدي
، فمتوساط الضاابطة فاي االختباار القبلاي والبعادي ةالمجموع عالمات( متوساط 2الجدول ) يبين
، بينماا (1502وبانحراف معياري قادره ) (1255بل  ) في االختبار القبلاي الضابطةلمجموعة ا عالمات
وباااانحراف معيااااري قااادره  (2552)ت لااانفس المجموعاااة فاااي االختباااار البعاااادي بلاااات العالمااااتمتوساااط 

احصااائية بااين متوسااط التحصاايل فااي االختبااار القبلااي  يتبااين عاادم وجااود فااروق ذات داللااةو ، (2512)
القاارآن الكااريم. حيااث أشااارت قيمااة )ت( تااالوة والبعاادي فااي المجموعااة الضااابطة فااي تحسااين مسااتوى 

 ( وهي غير دالة احصائية.  6,12)
مااا فاعليااة اسااتخدام الااتعلم االلكترونااي الرابةةع والةةذي يةةنص علةة : النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال 

جااة علااى تحسااين مسااتوى قاارا ة طااالب الصااف الخااامس االساسااي لسااورة الاارحمن ماان االقااراص المدم
. (Abu Shuqair & Hassan, 2008)؟ فقد تم استخدام معادلة الكسب المعدل لابالكالقرآن الكريم

لبيااان أثاار فاعليااة اسااتخدام األقااراص المدمجااة فااي تحسااين مسااتوى قاارا ة القاارآن الكااريم حيااث تتمثاال 
 المعادلة باا

 ص –س +      س ـ ص  لكسبقيمة ا

 د        د ـ س                  

 د = القرا ة الكلية    س = القرا ة البعدية     ص = القرا ة القبلية   حيث ترمز المتتيرات إلىا
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  ( نسبة الكسب في عالمات طالب المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي8جدول )
 المتوسط االختبارات

 42,6 درجة االختبار القبلي )ص( متوسط
 21,6 متوسط درجة االختبار البعدي )س(

 21 الدرجة الكلية لالختبار  )د(
 5,46 معدل الكسب

2056 -1256  /20 -2056   +2056 - 1256 /20 = 
 50 /652  +50  /20    

5502     +15526   =5516 
وى تحساان عالمااات الطااالب فااي لمساات ( أن نساابة الكسااب المعاادل1الجاادول )يتضااح ماان خااالل 

وهااى أعلااى ماان النساابة التااي اقترحهااا   بااالك   للحكاام علااى فاعليااة  (5,46ي )هاا تااالوة القاارآن الكااريم
دااان فعااااًل، وأناا   الباحثااانالبرنااامج الااذي أعااده  ( ، وعلااى ذلااأ يمكاان الحكاام باا ن0.5) يالبرنااامج وهاا

 ريم.تحسين مستوى الطالب في تالوة القرآن الك أسهم بالفعل في
 مناقشة النتائج:

 مناقشة نتائج السؤال األول:
أظهارت نتااائج الدراسااة وجااود فاارق دال احصاائيًا بااين متوسااطي تحصاايل المجمااوعتين الضااابطة 

وهاااذا يااادل علاااى أن اساااتخدام األقاااراص المدمجاااة كاااان لهاااا والتجريبياااة ولصاااالح المجموعاااة التجريبياااة. 
اساااتخدمت التاااي  القااارآن الكاااريم لاادى المجموعاااةوة تااالالتاا ثير االيجاااابي والفعالياااة فااي تحساااين مساااتوى 

األقراص المدمجة باإلضافة إلى أن عامل التشويه واالبتعاد عن الروتين في عملياة الاتعلم سااهم فاي 
تحساان مساااتوى الاااتالوة، فااااألقراص المدمجااة عملااات علاااى جاااذب الطااالب علاااى االساااتماذ الجياااد مماااا 

الب. وهاذا ي كاد با ن اساتخدام األقاراص المدمجاة انعكس على تحسين التالوة الصاحيحة مان قبال الطا
ي كد على أهميتها في العملية التعليمية، حيث تعد  مما ،تالوة القرآن الكريمأوجدت تحسنًا في مستوى 

من خالل االمتياازات التاي وفرتهاا والتاي يساتطيع فيهاا  إثارة التفكير وجذب االهتمامطريقة تعمل على 
، فقااط الطالااب فيا  يعااد مشااركًا نشااطًا ولايس مسااتقباًل للمعلومااتة يكاون وبهاذه الطريقاا ،الطالاب الااتعلم

، وأن ا لياااة الاااتعلم التاااي توفرهاااا ويكاااون متفااااعاًل منطلقاااًا بحماساااة حياااث ياااتعلم حساااب سااارعت  الذاتياااة
، الااتعلم فياا  المكااان الااذي يرغاابو الوقاات األقااراص المدمجااة تعماال علااى مساااعدة الطالااب فااي اختيااار 
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ممااا يعنااي باا ن دور المعلاام فااي  .تحصاايل  الدراسااي ويحساان ماان مسااتوى  للااتعلم تاا يوهااذا يزيااد ماان دافع
  القرآن الكريم.تالوة تعليم الطالب لم ي هر أي أهمية في تحسين مستوى 

تكرار ا ية التي يجد فيها صعوبة في  أن األقراص المدمجة وفرت للطالب القدرة علىدما 
، وزيادة ثقة الطالب ب نفسهم في الفهم الصحيح،  النطه حسب إمكانيات ، ووفرت النطه الصحيح

وتتفه نتائج  ة.في جعل التعلم أدثر فاعلية بما تتضمن من الم ثرات الصوتية المختلفدما ساهمت 
التي أشارت  (Al-Jreasee, Al-Rehealy,  and Al-Omary, 2015)هذه الدراسة مع دراسة 

دمت تطبيقات الهاتف النقال في تعلم القرآن إلى أن النتائج كانت لصالح المجموعة التي استخ
التي بينت ب ن استخدام التعلم االلكتروني ساهم في رفع مستوى  (5106)الكريم. ودراسة المطيري 

والتي بينت أثر استخدام    (Al-Kanna  & Al-Hyale, 2010). ودراسة التحصيل واالبداذ
التي بينت وجود أثر التكنولوجيا  (Higgins, 2013)ودراسة األقراص في إتقان تالوة القرآن الكريم. 

 & ,Golden, McCrone, Walker) ). ودراسة الرقمية على تحصيل الطلبة في بريطانيا

Rudd, 2006 وتختلف نتيجة مستوى التحصيلعلى  اإللكترونيأثر التعلم  التي أشارت إلى وجود .
  النتائج لم ت هر وجود فروق ذات التي بينت ب ن (Al-Subaie, 2008)هذه الدراسة مع دراسة 

داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في أثر استخدام المعامل في تدريس القرآن 
التي أشارت  (Matthews-Lopez, Lopez-Permouth, & Keck, 2002ودراسة الكريم. 

 بعدم وجود أثر في استخدام الوسائل المتعددة على تعلم الطالب.
 تائج السؤال الثاني والثال :مناقشة ن

أن وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لدى المجموعة 
التجريبية، حيث كانت هذه الفروق لصالح االختبار البعدي،  وهذا يوضح ب ن دخول أنماط تعليمية 

من خالل استخدام التعلم االلكتروني جديدة وأساليب مساعدة في عملية التعلم واعتماد الطلبة أنفسهم 
قد أتا  الفرصة للمتعلم غير المتزامن النتائج اإليجابية، وإن التعلم باستخدام األقراص المدمجة 

ساهمت في زيادة تركيزه على النطه والتي الستماذ لآليات القرآنية  الختيار الوقت المناسب
عطى المتعلم أ  تيجة استخدام األقراص المدمجةباالختبار البعدي نتقدم المجموعة الصحيح، كما إن 

، كما جعل  إيجابياً تعمل على تشويق  و تثير تفكير المتعلم و ، وتلقيام بعمليات عقلية متنوعةلفرصة 
للطالاب إلعادة عرض المادة العلمية مرة أخارى في حالاة استخدام األقراص المدمجة يعطي الفرصة 

طالب الرجوذ إلى موضوذ الدرس عدة مارات وفًقاا الحتياجاتا  للنطه ا يات، كما توفر  وضو عادم 
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. وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع مع م نتائج الدراسات السابقة وعلاى ضاو  قدرات  وسرعت  الذاتية
والتي أثبتت أن استخدام األقراص المدمجة ساهم في تعزيز عمليات التعلم الذاتي للطالب وزيادة 

انفسهم من خالل المعلومات المخزنة، والتي توفر لهم الوقت للرجوذ إليها بكل اعتمادهم على تعلم 
 ,Al-Jreasee, Al-Rehealy,  & Al-Omary) سهولة. وتتفه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة

والتي أشارت إلى وجود أثر في استخدام تطبيقات تقنيات الهاتف في عملية التعلم. ودراسة   (2015
(Al-Mutairi, 2013) .ودراسة  إلى وجود أثر في استخدام التعلم االلكتروني( (Golden, 

McCrone, Walker, & Rudd, 2006  ودراسة . (Higgins, 2013) وجود أثر والتي بينت
 (Al-Subaie, 2008)للتكنولوجيا الرقمية على تحصيل الطلبة. وتختلف مع نتيجة دراسة قام بها 

المجموعة التجريبية في  طاالبلختبار القبلي والبعدي والتي أشارت بعدم وجود فروق في اال
. كما إن عدم وجود فروق دال  التالوة والبعدي المتا خر لالحتفااظ بمهاارات االختبارين البعدي

احصائيًا لدى المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي، يوضح هذا ب ن التعليم الذي تلقاه 
توى تحسين الطالب للقرا ة ا يات القرآنية، ويعود هذا السبب ب ن  الطالب لم يتير شيئًا في مس

مان قبال المعلام في الفصول  سماذ السورة مرة أخرى الفرصة في  للطالب بالطريقة التقليدية ال تتيح
نتيجة ضيه الوقت، وعدم توفر الوقت الكافي لالستماذ إلى كل الطالب. كما أن ضعف الدراسية 

 دريس القرا ات القرآنية ينعكس سلبًا على وضع الطالب.بعض المعلمين في ت
 مناقشة نتائج السؤال الرابع

يتضح من خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة ب ن فاعلية استخدام األقراص المدمجة في تعلم 
القرآن الكريم كان لها ت ثير واضح وقوي، وهذا يعود ذلأ إلى أن التكنولوجيا ساهمت بصورة كبيرة 

توفير النطه والقرا ة الصحيحة، والتي كانت مرجع أساسي للطلبة في ادتساب القرا ة الصحيحة في 
 مزيداً  للطلبة عبر االستماذ إلى ا يات القرآنية بصورة متكررة للوصول إلى النطه الصحيح، وفرت

دة ساهم والوقت وساهمت في معالجة الفروق الفردية بين الطلبة. وأن التعلم ب نماط جديمن الفرص 
-Al-Jreasee, Al)قام التعلم. وتتفه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة زيادة الدافعية نحو  في

Rehealy,  & Al-Omary, 2015)  والتي أشارت إلى وجود أثر في تعلم الطلبة. ودراسة(Al-

Mutairi, 2013) .ة ودراس والتي أشاتر إلى زيادة االبداذ من خالل استخدام تكنولوجيا التعليم
(Higgins, 2013)  والتي أشارت إلى وجود أثر واضح في استخدام التكنولوجيا على تحصيل

استخدام معمل القرآن الكريم  والتي اشارت إلى وجود أثر في (Al-Subaie, 2008)الطلبة. ودراسة 
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والتي    (Hong. Mcgee & Howard, 2000)دراسة لدى الطلبة.  التالوة فاي تنمياة مهاارات
 .تحصيل التالميذ استخدام برمجية ذات وسائط متعددة علىإلى وجود أثر في  أشارت

 التوصيات:
أظهاارت نتااائج الدراسااة إلااى أن هناااك أثاارًا واضااحًا فااي اسااتخدام األقااراص المدمجااة فااي تحساان 

 القرآن الكريم من قبل الطالب، وعلي  فإن الدراسة توصي بما يلياتالوة 
مجة في البيئات التعليمية لما لها من أهمية في اعتماد الطاالب التوسع في استخدام األقراص المد .0

 على أنفسهم من خالل التعلم الذاتي وتوفير الوقت والجهد على الطالب والمعلم.
 ضرورة تدريب المعلمين على استخدام األقراص المدمجة وتعميمها على كافة التخصصات. .5
 تادريس   طرائاهاساتحدا خاالل مان المادارسدريس ماادة القارا ات القرآنياة فاي ت في الن ر اعادة .6

 باستخدام تقنيات التعليم الحديثة. وممتعة ومشوقة متطورة
إجااارا  المزياااد مااان الدراساااات والبحاااو  اإلجرائياااة الساااتخدام األقاااراص المدمجاااة فاااي بيئاااات تعليماااة  .4

 ومقررات ومجتمعات دراسية أخرى 
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