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فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التدريس البصري في تنمية مهارات  

 التالوة لدى الطلبة / المدرسين في قسم علوم القرآن

 

 أحمد بسام عزيز                                  سيف إسماعيل إبراهيم 

 جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية 

 (12/6/2021 في ، قبل للنشر9/5/2021 في للنشرقدم )

 ملخص البحث 

تنمية مهارات   البصري في  التدريس  استراتيجيات  قائم على  فاعلية برنامج تدريبي  التعرف على  البحث  هدف 

مجتمع البحث من طلبة المرحلة الرابعة قسم علوم    ن  تكو  والتالوة لدى الطلبة / المدرسين في قسم علوم القرآن ،  

  – 2021( طالباً وطالبة للعام الدراسي )157عددهم )القرآن كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة الموصل البالغ  

( طالباً وطالبة كانوا ملتزمين بحضور جميع الجلسات طوال مدة التجربة  40( ، أما عينة البحث فبلغت )2022

، ولتحقيق أهداف البحث صمم الباحث برنامجاً تدريبياً قائماً على استراتيجيات التدريس البصري ، نظمت فيه 

وا )المحتوى  بلغت  التي  للجلسات  التدريبية  الخطط  من  وعدد  التالوة  بمادة  الخاصة  والتعريفات  ( 7لمفاهيم 

 :  هيو ل أسبوع ، فضالً عن صياغة فرضة صفريةجلسات بواقع جلسة لك

الطلبة المدرسين   يال يوجد فرق ذ    القبلي والبعدي لدى  الفرق في االختبارين  داللة إحصائية بين متوسط 

  في قسم علوم القران الذين تدربوا وفق البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التالوة

ا ( فقرة ، وتم التحقق من صدقه64من اختبار لقياس مهارات التالوة مكون من )  أعد الباحث أداة ، تكونت     

(  30الظاهري بعرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين ، وبعد تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )

ا  وتم   ، للبنات  التربية  كلية  القرآن  علوم  قسم  في  الرابعة   المرحلة  طالبات  من  خصائصها  طالبة  من  لتحقق 

تعمال االختبار التائي لعينة مستقلة أظهرت  ، وبعد جمع البيانات وتصحيحها وتحليلها إحصائياً باسالسايكومترية  

 النتائج ما يأتي : 

المتوسط     ذي  البعدي  االختبار  ولصالح  والبعدي  القبلي  التالوة  اختبار  بين  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

 الحسابي األعلى . 

 في ضوء نتائج البحث خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات منها    

للطلبة المدرسين في    تنمية مهارات التالوةلتدريبي القائم على التدريس البصري  اللبرنامج  هناك أثر واضح ل   

 ، القرآن  علوم  وأزال    قسم  شيقاً  التالوة  مادة  تدريس  من  جعل  البرنامج  قدمها  التي  التدريبية  المواقف  أن  كما 

البرنامج  أن  عن  فضالً   ، الدراسية  المواد  ببقية  قياساً  فحسب  اإللقاء  على  تعتمد  كونها  الخاطئة  التصورات 

استراتيجي على  التعرف  في  ساعد  فيه  المنضوية  المتعددة  واالستراتيجيات  شأنها التدريبي  من  والتي  حديثة  ات 

 رفع خبرة المدرسين والمدرسات من جهة  والطلبة من جهة أخرى . 

أوصى الباحث بتوجيه اهتمام مدرسي مادة التالوة ومدرساتها باختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للطلبة     

ا لبعض  الغموض  وتسهيل  لتوضيح  السائدة  والمستلزمات  األنشطة  تحديد  عن  فضالً  ترافق ،  قد  التي  لمفاهيم 

التدريس   استراتيجيات  فاعلية أكثر عندما تتطابق  ذات  التدريب تكون  الدراسية ، ألن عملية  المادة  مع  عرض 

    طبيعة محتوى المادة الدراسية .
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The Effectiveness of a Training Program Based on 

Visual Teaching Strategies in Developing the Recitation 

Skills of Students / Teachers in the Department of 

Qur’an Sciences 

Ahmed Bassam Aziz                     Saif Ismail Ibrahim 

Mosul University / College of Education for Human Sciences 

Abstract 

         The research aims to identify the effectiveness of a training program 

based on visual teaching strategies in developing the recitation skills of 

students/teachers in the Department of Qur’an Sciences in the academic year 

(2021-2022). The research sample consists of (40) male and female students 

who have been committed to attending all sessions throughout the duration of 

the experiment. To achieve the goals of the research, the researchers have 

designed a training program based on visual teaching strategies, in which the 

content, concepts and definitions of the subject of recitation and a number of 

training plans for the sessions are organized which include (7) sessions, at a 

rate of one session for each week, in addition to formulating a zero 

hypothesis, which is: there is no statistically significant difference between the 

mean of the pre and posttests of the student teachers in the Department of 

Qur’an Sciences who have been trained according to the training program in 

developing recitation skills. A tool has been prepared, consisting of a test to 

measure recitation skills consisting of (64) items, and its apparent validity has 

been verified by presenting it to a group of experts and arbitrators, and after 

applying it to an exploratory sample consisting of (30) female students from 

the fourth stage in the Department of Qur’an Sciences, College of Education 

For girls, their psychometric characteristics have been verified, and after data 

collection, correction and statistical analysis using the t-test for an 

independent sample, the results have shown the following    :There is a 

statistically significant difference between the pre and post-recitation test, in 

favour of the post-test with the highest arithmetic mean  .In the light of the 

research results, the researchers come out with a set of conclusions, 

recommendations and suggestions: There is a clear effect of the training 

program based on visual teaching to develop the recitation skills of the 

students and teachers in the Department of Qur’an Sciences, and the training 

positions provided by the program made teaching the recitation interesting 

and removed the misconceptions that it depends on recitation only compared 

to the rest of the study subjects, in addition to that the training program and 

the various strategies included in it helped in identifying modern strategies 
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that would raise the experience of male and female teachers on the one hand, 

and students on the other. The researchers recommended directing the 

attention of the teachers to the subject of recitation by choosing the 

appropriate teaching strategies for the students, as well as identifying the 

prevailing activities and requirements to clarify and facilitate the ambiguity of 

some concepts that may accompany the presentation of the study material 

because the training process is more effective when the teaching strategies 

match the nature of the content of the study material. 

 

  

 مشكلة البحث  

هو العامل الرئيس في إكساب الطلبة المعارف والمهارات التي تناسب إمكانياتهم    المدرسإن     

ا تنمية  إلى  األستاذ  يسعى  العلمية  المادة  فعن طريق   ، ،  وقدراتهم  والمهارية  المعرفية  لجوانب 

 فالمادة الدراسية عامل مهم لتنمية هذه الجوانب لدى الطلبة . 

  تعد مادة التالوة من المواد الدراسية التي تدرس في قسم علوم القرآن بمراحله األربع فضالً    

األساتيذ إلى تنمية  عن المرحلة الرابعة ألهمية هذه المادة لمدرس التربية اإلسالمية التي يسعى  

الطلبة عند  مدرسي    المدرسين   مهاراتها  آراء  على  واإلطالع  الباحث  مالحظة  خالل  فمن   ،

علوم   قسم  في  األساتيذ  آراء  عن  فضالً  واإلعدادية  المتوسطة  المدارس  في  اإلسالمية  التربية 

المط من  الكثير  لدى  التالوة  مهارات  في  واضحاً  نقصاً  هناك  أن  الباحث  وجد  مما  القرآن  بقين 

هذه   تنمية  في  يساهم  تدريبي  برنامج  وتقديم  الموضوع  هذا  في  والدراسة  البحث  استدعى 

المهارات ، وهذا  النقص أو الضعف يعود بطبيعة الحال إلى أسباب عديدة منها ما يعتمد من  

طرائق تقليدية في تدريسها إذ أن هناك قصور وضعف في إعطاء هذه المادة ، إذ تعتمد أغلب  

المهم  الطرا المهاري  الجانب  هاملين  المعرفي  الجانب  على  التالوة  مادة  إعطاء  في  المتبعة  ئق 

واألساسي في هذه المادة ، فاستخدام الطرائق واالستراتيجيات الحديثة في تدريس مواد التربية  

من   الكثير  هناك  أن  إذ   ، اإليجابية  وثمراته  نتائجه  له  خاصة  التالوة  ومادة  عامة  اإلسالمية 

 اسات التي استخدمت التكنولوجيا وأعطت نتائج إيجابية وفعالة في تدريس هذه المادة . الدر

التدريس من شأن         أنماط متعددة في  تتيح استخدام  التدريس  الحديثة في  إن االستراتيجيات 

تعليم تتيح  أن  األنماط  ً هذه  ً متنوع  ا وتتنمي    ا الطلبة  لدى  المهارة  بمستوى  االرتقاء  إلى  يهدف 

،  تفكي والبصرية  السمعية  الوسائل  بين  الربط  طريق  عن  عن رهم  الوسائل    فضالً  استخدام  أن 

الوقت والجهد على المدرس   أنها تختصر  إذ  الكبيرة ،  له أهميته  التدريس  المناسبة في  الحديثة 

الطلبة   لدى  المهارات  تنمية  في  مهمة  الحديثة  فالوسائل   ، الطلبة  بين  الفردية  الفروق  وتراعي 

رائق واالساليب التقليدية التي ال تهتم لتعلم الطالب وال لمدى تمكنه من قراءة النص عكس الط

 القرآني بشكل صحيح . 

الخدمة      قبل  اإلسالمية  التربية  مدرسي  إعداد  ضرورة  الباحث  يرى  سبق  ما  على  فتأسيساً 

التالوة   مهارات  وتنمية   ، التدريس  عملية  غمار  خوض  في  الدخول  قبل  جيداً  لديهم  إعداداً 

 لصونهم من الوقوع في الخطأ عند تالوة القرآن في عملية تدريسهم وفي حياتهم أيضاً  
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   ، وتوضيحه  بيانه  سبق  فيما  الحالي  البحث  مشكلة  تتحدد  هذا    وبهذا  جاء  المنطلق  هذا  ومن 

 البحث محاوالً اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي :  

مهارات      تنمية  في  البصري  التدريس  استراتيجيات  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  ما 

 التالوة لدى الطلبة / المدرسين في قسم علوم القرآن 

 أهمية البحث  

زات تأهيل المدرس ، ألن تأهيل المدرس عملية  أحد مرتكيعد تدريب المدرسين قبل الخدمة     

والوجه    ، الباحث(  نظر  في  األهم  هو  )وهذا  الخدمة  قبل  اإلعداد  األول  الوجه   ، وجهين  ذات 

المهني   التأهيل  لعملية  استمرار  هي  الخدمة  أثناء  والتدريب   ، الخدمة  أثناء  التدريب  الثاني 

الت والمؤسسة  المعلم  كفاءة  زيادة  أجل  من  قبل  المستدام  اإلعداد  وعملية   ، ومخرجاتها  ربوية 

الخدمة هي بداية الطريق ،  وإذا ما احسن استثمار عملية تدريب المدرسين قبل الخدمة أمكننا  

 تحقيق انطالقة جيدة ومرضية للنظام التعليمي . 

ألنه يؤدي إلى تحسين األداء في الحاضر ،    ( إلى ان التدريب مهم2011رنة ،  ويشير )السكا   

أهيل لمسؤوليات أكبر ، كما أنه مهم بالنسبة إلى االفراد الذين يلتحقون بالعمل الذي لم يسبق  والت

أن   فيه  التدريب على طبيعة هذه االعمال ، ومما الشك  إلى  فانهم يحتاجون  التدريب عليه  لهم 

 . تقبله واالستفادة منه  إلى  الشعور يؤدي  أمر مهم وتوفر هذا  التدريب  بأهمية  المتدرب    شعور 

 ( 19:    2011)السكارنة ، 

ويرى الباحث أن أهمية التدريب قبل الخدمة له فوائد عديدة أهمها إنشاء قاعدة قوية وأساس     

متين يبنى عليه مسيرته التربوية والتعليمية وتكسبه االنطالقة الصحيحة ، وتعالج األخطاء قبل  

تل التدريبية  فالبرامج   ، والتعليمي  التربوي  العمل  في  األداء  الشروع  تعديل  في  مهما  دورا  عب 

جوانب   تنمية  على  معها  تتعامل  التي  المتغيرات  اختالف  على  وتهدف   ، المطلوب  المهاري 

مختلفة سواء كانت معرفية أو مهارية في شخصية المتدرب األمر الذي يولد وعياً لديه بوجوب  

المستدا التنمية  لتحقيق  التربوي  الميدان  في  الحاصلة  التطورات  أكثر  متابعة  وليكون  لديه  مة 

مرتبطة   فهي  المهاري  بالجانب  ترتبط  أنها  وبما   ، التعليم  في  السامية  مهمته  أداء  في  فاعلية 

 بالحواس . 

وإن الخبرة التي    إذ تعد حواس االنسان هي المصدر األساس الكتساب أنواع المعرفة كافة ،    

يحصل عليها الطالب عن طريق الحواس أبقى أثراً من خبرات التعليم القائمة على الحفظ اآللي  

بوصف التعليم عن طريق الحفظ أو التذكر اآللي تعليم خاٍل من المعنى والفائدة بالنسبة للطالب  

  لشرح المدرس .   كونه عرضة للنسيان سواء كان هذا التعليم من الكتب أم عن طريق اإلنصات 

 ( 65:    2007)كاظم وجابر ،  

لذلك تأتي أهمية التدريس البصري من تأكيد العديد من األدبيات التربوية على أهمية إشراك     

أكثر من حاسة في عملية التعليم ، وتعد حاستا السمع والبصر في مقدمة حواس االنسان أهمية  

ل التعليم واالستبقاء  تأثيرهما في عملية  . )الجوراني ،  من حيث  :  2014لمعلومات لمدة طويلة 

120 ) 

فمن باب أهمية التدريس البصري يرى الباحث أنه يجب استثمار الجهود التي يبذلها المدرس    

عائدية   أفضل  لتحقيق  به  تحيط  التي  والظروف  الطالب  يمتلكها  التي  اإلمكانات  من  باالستفادة 
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ٍ احث أن نخضع مادة التالوالبللطالب ، إذ يرى   ،    التدريس البصريقائم على    ة لبرنامج تدريبي 

  األثر الكبير في إيصال محتوى وتنمية مهارات أي مادة تعليمية تدريبية   النوع من التعليم له هذه  

االعتماد على   من  بدال  التعليم  من  النوع  هذا  باستعمال  النتائج  عائدية  نضاعف  أن  يمكن  فبهذا 

 التلقين في تدريس هذه المادة . 

لل  إن     الضرورية  التالوة من األمور  التربية اإلدراسة علم  أهداف  إلى تحقيق  سالمية   وصول 

يفهم   به   ، العالية  السامية والدرجة  والغاية  الرفيع  المقام  ذات  الشرعية  العلوم  التالوة من  وعلم 

  القرآن ، وقد وردت آثار كثيرة في فضائل علم التجويد والتالوة ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى

ً  اً جعل القراءة بالتجويد واجب  الوثيق بينه وبين    االرتباط ما يزيد من أهمية علم التالوة  ، وم  شرعيا

   العبادات األخرى .

حمد صلى هللا  م م  إن أعظم ما وهبه هللا للعباد هو القرآن الكريم الذي أنزله على النبي األكرف   
ڳ  ڳ    چوقد أوكل هللا سبحانه وتعالى حفظه لنفسه بعيداً عن أيدي البشر قال تعالى    عليه وسلم

 ( 69:    2000)الساعدي ، . ( 9)سورة الحجر / اآلية :   چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
تعين القارئ لكتاب هللا عز    فيرى الباحث إن لتالوة القرآن الكريم مهارات متعددة ومتنوعة ،    

االظهار   تحقيق  مهارة  مثل   ، األخطاء  من  والخالية  المجودة  الصحيحة  القراءة  على  وجل 

ومهارة    ، المد  لحروف  المدود  من  الالزم  القدر  تحقيق  ومهارة   ، للحروف  واإلخفاء  واالدغام 

التالو حول  لألبحاث  تعزيزاً  الدراسة  هذه  وستأتي   ، وتفخيمها  الراء  على  ترقيق  فالوقوف  ة 

المناسب   التخطيط  على  والمختصين  المهتمين  سيساعد  المهارات  هذه  لضعف  المسببة  العوامل 

 ووضع البرامج الوقائية والعالجية . 

ن مخرجات  التربية للعلوم اإلنسانية ، حيث إ إن قسم علوم القران من األقسام العلمية في كلية     

ظة نينوى بمدرسين يحملون شهادة البكالوريوس في  هذا القسم تمارس تطبيقا يرفد مدارس محاف

والتفسير   التالوة  كعلم  تربوية  شرعية  علوم  عدة  القسم  هذا  في  يدرس   ، اإلسالمية  التربية 

والحديث والسيرة النبوية والفقه والعقيدة اإلسالمية .. والخ من هذه العلوم التي لها األثر الكبير  

المهيئة لخوض غمار التدريس في المدارس المتوسطة  في تنشئة الشخصية التدريسية الصالحة  

 واالعدادية  

 ويمكن تلخيص أهمية البحث بما يلي :     

تدريبيٍ   -1 برنامجٍ  التالوة   بناء  مهارات  تنمية  في  فعاليته  ثبتت  النهوض    ،   إذا  على  يساعد  قد 

 بمستوى أداء الطلبة لمهارات التالوة لتحقيق مستوى أفضل من األداء . 

أو    إبراز  -2 كفاءات  المدرسين  الطلبة  اكتساب  ومدى  التعليمية  العملية  في  التدريب  أهمية 

أداء   مستوى  رفع  على  أثره  ينتقل  بدوره  والذي  التعليم  نوعية  تحسين  على  تساعدهم  مهارات 

 التالوة . الطلبة في مهارات 

إن استراتيجيات التدريس البصري توفر الصور والرسوم واأللوان والمخططات وهذا يوفر    -3

 المتعة والتركيز واالنتباه خالل الدرس . 

تأتي أهمية البحث الحالي بطرح مادة أكثر غزارة ولكن بأسلوب يجمع بين عدة حواس من    -4

 خالل التدريس البصري . 
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ا  -5 الدراسات  في  الفراغ  منها  محاولة ملء  القليل  إال  يوجد  في حدود علم    –لعربية حيث ال 

 عنيت بمهارات التالوة .  -الباحث 

 بأداة اختبار لمهارات التالوة لدى الطلبة .   يزود المختصين في المجال التربوي  -6

الوسط    -7 التربوية والتعليمية في  إبراز أهمية قسم علوم القرآن ودوره في معالجة المشكالت 

 التربوي . 

 أهداف البحث  

تصميم برنامج تدريبي قائم على استراتيجية التدريس البصري لتنمية مهارات التالوة لدى    -1

 في قسم علوم القران .  المدرسين /الطلبة  

 .   درسينطلبة المالالتعرف على إمكانية انتقال أثر البرنامج التدريبي إلى   -2

في قسم علوم    المدرسين   / ا لدى الطلبة  التعرف على مستوى مهارات التالوة ومدى توافره  -3

 القران الكريم . 

 تحديد قائمة بمهارات التالوة .   -4

 البحث  ةفرضي

بين متوسط الفرق في االختبارين القبلي والبعدي لدى الطلبة  داللة إحصائية    و وجد فرق ذ ي ال    ))

   ((  مهارات التالوة  المدرسين في قسم علوم القران الذين تدربوا وفق البرنامج التدريبي في تنمية

 حدود البحث 

الطلبة    الدراسة على  هذه  القرآالم  إقتصرت  قسم علوم  في  التربية  درسين  كلية  في  بجامعة  ن 

 الموصل . 

  2021طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي االول من العام الدراسي   :  الحدود الزمانية   -1

/  2022 

 . جامعة الموصل  للعلوم االنسانية  : قسم علوم القران في كلية التربية  الحدود المكانية  -2

الموضوعية  -3 على    الحدود  الدراسة  هذه  اقتصرت  مهارات :  :    التالوة   بعض  كاآلتي  وهي 

ملة ، أحكام القلقلة ، أحكام النون الساكنة والتنوين ، أحكام الميم والنون  )أحكام االستعاذة والبس

 المشددتين ، أحكام الميم الساكنة ، أحكام االدغام العام ، أحكام المد ، أحكام الراء( 

البشرية  -4 ا:    الحدود  اإلطلبة  والتربية  القران  قسم علوم  في  الرابعة  كلية  لمرحلة  في  سالمية 

الذين سيدرسون مادة    2022  –  2021جامعة الموصل للعام الدراسي    للعلوم اإلنسانية   التربية 

 في المدارس المتوسطة واالعدادية  القران الكريم والتربية االسالمية

 تحديد المصطلحات 

 البرنامج التدريبي :  أوالا 
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 عرفه ) غيث واخرون (   -1

 ( 307:  2011" مجموعة من االجراءات تهدف إلى تحقيق الغاية منه " . )غيث واخرون ،     

 

 عرفه )علي(   -2

" مجموعة من الموضوعات االجبارية واالختيارية تقدم لفئة معينة من الدارسين بغية تحقيق      

تقابل كل موضوع  مع بيان عدد الساعات التي ، في فترة زمنية محددة  Goalsاهداف مقصودة 

بالتدريب  مهنة    والقائم  لمزاولة  )المتدرب(  الدارس  تؤهل  شهادة  على  الحصول  إلى  ويؤدي   ،

 ( 346:  2011) محمد علي ،   " . معينة 

ا :   -3  يعرفه الباحث إجرائيا

المهارات      من  تقدم  مجموعة  البصري  التدريس  استراتيجيات  وفق  المصممة على  واألنشطة 

ية في مادة التالوة لطلبة المرحلة الرابعة قسم علوم القرآن اعتماداً على  على شكل جلسات تدريب

متفاعلة   أجواء  ضمن  والمهارات  المعلومات  تقديم  في  البصري  تطوير  المثير  إلى  وتهدف   ،

 .    مستوى أداء الفرد عينة البحث األساسية

ا   التدريس البصري استراتيجية : ثانيا

    (Leite & others , 2009) عرفها  -1

   " هو نمط تدريسي يربط االفكار والمفاهيم والبيانات والمعلومات االخرى بالصور والتقنيات "    

(Leite & others , 2009) 

 )عامر والمصري( عرفها  -2

بأنه " قدرة الفرد على قراءة وتفسير الرموز والمثيرات التي يتلقاها عن طريق عينية واإلفادة     

 " مرغوبة  سلوكية  تغيرات  إلحداث  والتفاعل  وتكوينها  المعلومات  واكتساب  فهم  في  .    منها 

 ( 183:    2016)عامر والمصري ، 

ا :  ايعرفه  -3  الباحث إجرائيا

لتدريب الطلبة / المدرسين في قسم علوم القرآن    الوسائل و  الخبرات واألنشطةمجموعة من     

التدريس   استراتيجيات  على  القائم  التدريبي  البرنامج  وفق  على  اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية 

المدرس  يي  ذ ال  البصري قبل  من  على  بهدف  ستخدم  لتسهل  مختلف  بشكل  العلمية  المادة  تقديم 

 الطالب تنمية قدراتهم ومهاراتهم .  

   مهارات التالوة:  ثالثاا 

 يعرفها )شكري(    -1

بأنها " مهارات إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة وقفا وابتداء من غير تكلف     

 ( 12:  2006وال تعسف " . )شكري ،  
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 يعرفها ) الرقب(    -2

هي " عبارة عن تجميل الصوت في قراءة القران الكريم والترسل في القراءة والتمهل والتأني     

 ( 12:  2009مع مراعاة تطبيق االحكام وتحسين اللفظ والصوت بقدر االستطاعة " . )الرقب ،  

 

 

ا   الطلبة المدرسين :  رابعا

 عرفه )زين العابدين(   -1

نه طالب او طالبة من طلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية للعلوم االنسانية يقوم بالتدريس  " إ   

للعلوم   التربية  التطبيق بإشراف تدريسيين متخصصين في كلية  الثانوية طيلة مدة  المدارس  في 

 ( 279:    1987. )زين العابدين ، " االنسانية بهدف تدريبه واعداده لمهنة التدريس  

 )الحديثي(  عرفه  -2

كليات  "      في  االسالمية  والتربية  الكريم  القران  علوم  اقسام  في  الرابعة  المرحلة  طلبة  وهم 

الثانوية   المدارس  في  التطبيق  بالتدريب على مهنة  يقومون  الذين  الموصل  بجامعة  .  "  التربية 

 ( 282:    2012)الحديثي ،  

 للباحث :  جرائي التعريف اإل -3

يؤهل وفق برنامج محدد وفي مدة زمنية    التربية  كليةفي  كل طالب يخضع لبرامج التدريب     

داخل  محددة   مستقبالً  مهماته  أداء  على  تساعده  التي  الالزمة  والخبرات  المهارات  لتنمية 

 .  المؤسسات التربوية 

 خلفية نظرية 

 أوالا : التدريس البصري

البنى النظرية لكونه يشير إلى التعلم من خالل البصريات ،  يعد التدريس البصري من أعقد     

فضال عن البحث في تصميمها بهدف التعليم ، فالتدريس البصري والذي يعني التعلم من خالل  

المطبوعات     لبعض البرامج التلفزيونية وسلسلة الصور واألشكال البصرية المختلفة كان عنواناً 

التعلم    واستعمل مصطلح  ،(  1967نيويورك األمريكية عام )  التي أنتجها مكتب التربية في والية

البصري في البحث العلمي فيما بعد لإلشارة إلى تأثير المثيرات البصرية طبقا ألهداف تعليمية  

 ً سابقا البصري  التدريس  استعمل مصطلح  وكذلك  الصور    محددة  من خالل  التعلم  إلى  لإلشارة 

 (  23:  2015) دواير وديفيد ،   .  للطلبة المقدمة 

 أسس التدريس البصري   •

 ( عدة أسس يمكن االعتماد عليها في التدريس البصري منها :  Ritchardيذكر ريتشارد )    

 على طاقة الطالب فيما يتعلق بالعمر والفروق الفردية .   تتوقف القدرة على االبصار  -1
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 يتوقف االبصار على الخبرات السابقة للطالب .   -2

 يتوقف االبصار على تنظيم الموقف التعليمي .   -3

   يحدث االبصار عقب عدد من المحاوالت الخاطئة .   -4

 تكرار الحلول التي تقدم على أساس االبصار . )عند تشابه المواقف( .   -5

البصار في المواقف الحادثة . ) جواد  يستطيع الطالب استعمال الحلول القائمة على أساس ا  -6

 ( 625:   2015وعناية ، 

 خطوات التدريس على وفق استراتيجية التدريس البصري •

بعد االطالع على األدبيات السابقة المتعلقة بالتدريس البصري ، يرى الباحث أن التدريس     

 ية وكما يلي : ت البصري ينبغي أن يسير على وفق عدد من الخطوات اآل

 ديد األهداف السلوكية المراد تحقيقها من الدرس البصري . تح  -1

بحيث تكون الوسائل التعليمية البصرية قادرة على تحقيق    جيداً   إعداد الدرس البصري إعداداً   -2

 الهدف منه . 

 عرض الدرس للطلبة .   -3

 االستعانة بالوسائل التعليمية البصرية المناسب للموضوع وشرحها .  -4

 التأكد من كون الوسائل التعليمية البصرية واضحة لجميع الطلبة داخل الصف .  -5

 يحدد وسيلة بصرية لكل موقف تعليمي .   -6

 مناقشة الطلبة فيما عرض عليهم وتقويم ما تعلموه من الدرس .  -7

 حول الدرس المعروض .  تقديم ملخص الطلب من الطلبة  -8

 استراتيجيات التدريس البصري •

البصري تعد تمثيالً     التدريس  ً   إن استراتيجيات  للمعلومات   بصريا الدماغ  تنظيم  ، وأن    لكيفية 

، فعندما تعرض المعلومات على    التعلم وفقه يكون أكثر فاعلية عندما يشارك نصفا الدماغ معا 

 ً ً   الطالب سمعيا كال من نصفي الدماغ يقوم بمعالجة تلك المعلومات بشكل متزامن    فإن   وبصريا

ً   مما يجعل المتعلم أكثر تخيالً  الذين يستطيعون    التدريسيين ن  ، وبناًء على ذلك فإ   للمفاهيم  وانتاجا

يبلغون مدى أوسع من فهم  شكال البصرية  أن يدعموا تدريس طلبتهم بالصور والمخططات واأل

 (  223  :   2010،   )نوفل.  طلبتهم  

 تي : ري على النحو اآل ستراتيجيات التدريس البصوهذه هي إ

 فيديو الأوالا : استراتيجية مقطع 

 ( Photo Strategyثانيا : استراتيجية الصور ) 
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 ( Concept Mapping Strategyثالثا : استراتيجية خرائط المفاهيم )

ا : مهارات التالوة   ثانيا

 التالوة

االتباع ، ومنهم قوله تلوته : تتبعته ، وتتالت األمور تال بعضها بعضا ،    –لغة    –تعريفها     

 ( 2:  2007. )الجالد ،    وتلوته : قرأته ، وتال يتلو تالوة يعني قرأ

مخارجها    –اصطالحا    -    من  حروفه  إخراج  حيث  من  الكريم  للقرآن  الصحيح  األداء  تعني 

 ( 140:  2001)فرج ، التجويد . وضبطها والوقف والوصل في مواضعهما وتطبيق قواعد 

 

 آداب وواجبات التالوة 

اإلخالص هلل تعالى : بأن تكون نية القراءة هلل تعالى ، وأال تكون من أجل المدح أو ليقال    -1

 عنه قارئ ، أو من أجل كسب مادي . 

ً الطهارة : قراءة القرآن عبادة عظيمة ، ويستحب للقارئ    -2 ً كان أو    مدرسا ى  أن يكون عل  طالبا

 طهارة ألداء هذه العبادة . 

 استخدام السواك واستقبال القبلة والتزام هيئة األدب وإظهار التذلل هلل والتهيؤ النفسي للقراءة   -3

المكان طاهراً   -4 يكون  بأن   ، للقراءة  المناسب  والوقت  المكان  ،    بعيداً   اختيار  عن الضوضاء 

 والقراءة في جوف الليل ووقت الفجر . 

 االستعاذة والبسملة : فهذا أمر مشروع في بداية كل سورة .  -5

 .  تطبيق أحكام التالوة والتجويد ، فهذا أمر واجب ويعين القارئ على الفهم والتدبر   -6

 تحسين الصوت بالقراءة والتأمل في القراءة واستحضار عظمة هللا في القراءة .   -7

 . رؤوس اآليات , والتأني في القراءة  السجود عند تالوة آية سجدة ، والوقوف عند  -8

 العمل بما في اآليات من أوامر وتوجيهات مع اجتناب الزواجر والنواهي .  -9

 ( 29-27:  2013)مروح ،  اإلكثار من قراءته وتعليمه ونشر دعوة اآلخرين إليه .  -10

 مراتب التالوة  

  اآلتي عها جائزة وهي على النحو  ذكر علماء التجويد أن لقراءة القرآن الكريم عدة مراتب جمي   

 (20-19:    1420)نصر ،   :

وهو قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد ،  الترتيل    -1

وهذه المرتبة هي أفضل المراتب الثالث ، حيث نزل بها القرآن الكريم ، وهللا تعالى أمر نبيه بها  

 ( 4)سورة المزمل / اآلية :   چ ٿ  ٿ    ٿ  چ فقال عز من قائل 
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،  التدوير    -2 األحكام  مراعاة  مع  والسرعة  االطمئنان  بين  متوسطة  بحالة  القرآن  قراءة  وهو 

 وهي تلي الترتيل في األفضلية . 

 وهو قراءة القرآن بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد . الحدر  -3

 ي : وذكر بعض علماء التجويد مرتبة رابعة وه    

بالسكت    التحقيق  -4 " وهو إعطاء كل حرف حقه وبيان الحروف وإخراج بعضها من بعض 

والترسل والتؤدة ومالحظة الجائز من الوقوف فهو أشد تؤدة وأكثر اطمئنانا من مرتبة الترتيل ،  

-61:    1418)عثمان ،  .  ويكون لرياضة األلسن وتقويم األلفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل "   

62 ) 

 

 

 سابقة  دراسات 

 المحور االول " البرنامج التدريبي " 

 :    2018دراسة آل ملوذ  -1

عبر      التشاركية  المهارات  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  من  التحقق  إلى  الدراسة  هدفت 

األداء   تحديد  وتم   ، عسير  بمنطقة  االجتماعيات  معلمات  لدى  التدريسي  االداء  لتحسين  الويب 

التدريسي وفق مستويين األول يتعلق باألداء المعرفي ويقاس من خالل اختبار معرفي ، والثاني  

ق باألداء المهاري ويقاس من خالل بطاقة مالحظة لمهارات التعلم اإللكتروني التشاركي ،  يتعل

( معلمة من معلمات االجتماعيات بمنطقة عسير ، وكانت أدوات  30وتكونت عينة الدراسة من ) 

دراسة   ضوء  في  تحديدها  تم  التشاركي  االلكتروني  التعلم  مهارات  قائمة  عن  عبارة  الدراسة 

( مهارة فرعية ، وبرنامج تدريبي قائم على  41( مهارات رئيسة و )8تكونت من ) استطالعية و 

الفرعية   المهارات  لقياس  مالحظة  وبطاقة   ، المعرفي  األداء  واختبار  التشاركية  المهارات 

 والمهارات الرئيسة . 

معلمات      درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أن وجود  إلى  الدراسة  وخلصت 

يات في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار األداء المعرفي لصالح التطبيق البعدي  االجتماع

، وظهرت فروق لصالح التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعليم االلكتروني التشاركي ،  

وتبين أن البرنامج التدريبي القائم على المهارات التشاركية عبر الويب يتصف بفاعلية كبيرة في  

 تنمية األداء المعرفي ، واألداء المهاري لمعلمات االجتماعيات بمنطقة عسير . 

المقترح في تدريب      البرنامج  بأهمية االستفادة من  الباحثة  الدراسة أوصت  نتائج  وفي ضوء 

 .    المعلمين والمعلمات على استخدام استراتيجيات التعلم التشاركي

 :  2020دراسة عبدهللا   -2

هذه     التعرف    الدراسة  تهدف  االحتياجات  إلى  على  قائم  مقترح  تدريبي  برنامج  فاعلية  على 

المعرفية لتنمية المهارات التدريسية والذكاء االجتماعي لدى معلمي التربية اإلسالمية ، ولتحقيق  
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ئهم  هدف البحث أعد الباحث بطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسي وكذلك بناء مقياس لقياس ذكا 

لتحديد االحتياجات المعرفية ،  32االجتماعي ، حيث تألفت عينة البحث المختارة من )  ( معلماً 

ولتطبيق بطاقة المالحظة ومقياس الذكاء االجتماعي ، واستعمل الباحث المنهج الوصفي لتصميم  

ا (والمنهج  المعرفية  االحتياجات  تحديد  )استبانة  البحث  وأداة  التدريبي  البرنامج  لتجريبي  وبناء 

البحث )بطاقة المالحظة    تجربة البحث ، وقد تم تطبيق أداتي)نظام المجموعة الواحدة( لتطبيق  

ومقياس الذكاء االجتماعي( قبليا على عينة البحث بهدف التعرف على مستوى ادائهم التدريسي  

القبلي والبعد  التطبيقين  بين  الفروق  التعرف على  بهدف  ي ألداتي  وذكائهم االجتماعي ، وبعدياً 

 البحث. 

( بين متوسطي  0.05وقد اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )    

درجات معلمي التربية اإلسالمية في كل من التطبيقين القبلي والبعدي بطاقة المالحظة ومقياس  

   الذكاء االجتماعي لصالح التطبيق البعدي . 

 

 

 

 التالوة " المحور الثاني " مهارات 

 :   2019دراسة توفيق وعبيد  -1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام مختبر الصوت في تنمية مهارات التالوة     

هدف   ولتحقيق   ، والحفظ  التالوة  مادة  في  اإلسالمية  والتربية  القرآن  علوم  قسم  طالبات  لدى 

التر كلية  طالبات  قصدية  بصورة  الباحثان  اختار  والتربية  الدراسة  القرآن  علوم  قسم  بنات  بية 

اإلسالمية المرحلة الثانية ، إذ تم اختيار شعبة )أ( المجموعة التجريبية وشعبة )ب( المجموعة  

لديهن كبر في العمر إذ  طالبات و(  3الضابطة وبعد استبعاد الطالبات الراسبات البالغ عددهن ) 

 ى الشعبتين )أ( و )ب(  ( طالبةً موزعين بالتساوي عل68قد بلغ حجم العينة )

الباحثان اختبار تحصيلي يتألف من )     ( فقرة شفوية وتحريرية وتتميز من مهارات  30وأعد 

التالوة الثالث وهي : االستماع ، القراءة الجهرية ، القراءة الصامتة ، أثبت الباحثان من صدق  

ا العينة  التمييز من  الصعوبة وقوة  االختبار وثباته ومعامالت  وتم تطبيق  فقرات   ، الستطالعية 

ا  بدء  قبل  البحث  عينة  طالبات  على  القبلي  الباحثي االختبار  أحد  درس  أن  وبعد   ، ن  لتجربة 

الدراسي   للعام  األول  الدراسي  الفصل  في  والحفظ  التالوة  مادة  البحث    –  2018مجموعتي 

عرف فيما  ، طبق االختبار البعدي على عينة البحث الذي يتكون من عدة أسئلة وذلك للت  2019

تحليل   وذلك عن طريق   ، البحث  عينة  لدى طالبات  التالوة  مهارات  في  تنمية  هناك  كانت  إذا 

البيانات التي حصل عليها الباحثان في درجاتهن ، حيث استخرجا متوسطات إجابات الطالبات  

التائي   باستعمال االختبار  التعامل معهما  التائي     T-testوتم  -Tلعينتين مستقلتين ، االختبار 

test  لتثبت من صحة الفرضيات الصفرية . لعينتين مترابطتين وذلك ل 

 :   2020دراسة ممدوح والفيفي   -2
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النظرية      على  القائمة  الحديثة  التقنيات  استخدام  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

االتصالية لتنمية مهارات تالوة القران الكريم لدى طلبة نظام المقررات بالمرحلة الثانوية  في  

  المملكة العربية السعودية ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي 

 ( من  تكونت  عينة  على  الدراسة  تطبيق  بالمرحلة  71وتم  المقررات  نظام  طالب  من  طالبا   )

-1439الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  

1440  ( تجريبية ضمت  إحداهما  متساويتين  مجموعتين  إلى  تقسيمهم  تم  حيث   ، (  35هجرية 

وفق البرنامج المحوسب المقترح القائم على النظرية االتصالية ، واالخرى    طالبا ، تم تدريسهم 

 ( ضمت  شفهي  36ضابطة  اختبار  استخدام  تم  وقد   ، التقليدية  بالطريقة  تدريسهم  تم  طالبا   )

)أدائي( كأداة للدراسة ، بهدف قياس مدى توافر مهارات التالوة : ) صحة القراءة ، االنطالق  

الترتيل ( ، وقياس اثر استخدام التقنيات الحديثة ، أشارت نتائج الدراسة  في القراءة ، التجويد  

إلى أثر استخدام التقنيات الحديثة القائمة على النظرية االتصالية لتنمية مهارات تالوة : )صحة  

القراءة ، االنطالق في القراءة ، التجويد الترتيل ( ، لدى طلبة نظام المقررات بالمرحلة الثانوية   

المملكة العربية السعودية ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  في  

 ( القياس  0.05مستوى  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  طالب  درجات  متوسط  بين   )

البعدي الختبار التالوة عند مهارات التالوة ككل :)صحة القراءة واالنطالق في القراءة والتجويد  

 ( ، بعد ضبط القياس القبلي .  والترتيل 

 

 

 مؤشرات الدراسات السابقة ودالالتها : 

بعد عرض الدراسات السابقة خرج الباحث منها بعدد من المؤشرات والدالالت موضحة على     

 النحو االتي :  

 " البرنامج التدريبي " دراسات المحور األول : 

   أوال : األهداف 

على      القائمة  التدريبية  البرامج  فاعلية  على  التعرف  جميعها  المحور  هذا  دراسات  هدفت 

  دراسة  ( القائمة على المهارات التشاركية ، و 2018آل ملوذ  )دراسة  استراتيجيات عديدة منها  

   . ( القائم على االحتياجات المعرفية  2020،   )عبد هللا 

 ثانيا : العينة  

من      كانت  فقد   ، الدراسية  والمرحلة  والعدد  الجنس  حيث  من  السابقة  الدراسات  عينة  تباينت 

( من  اعدادها  وقربت  واالناث  كليات  50  –  14الذكور  وطلبة  ومعلمات  معلمي  ومن  فرداً   )

 . ومعاهد معلمين ومعلمات  

ا : األدوات    ثالثا

فمنها     ، ألهدافها  تبعاً  السابقة  الدراسات  أدوات  واستخدم  من    تباينت  مالحظة  اختبار  بطاقة 

 . (  2020  )عبد هللا دراسة كوبناء مقياس  بطاقة مالحظة ( و 2018آل ملوذ  )دراسة ك معرفي
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 مهارات التالوة دراسات المحور الثاني : 

 أوال : األهداف 

التالوة  هدفت دراسات هذا المحور جميعها التعرف على األثر في المتغير التابع وهو مهارات    

 ( . 4كما هو موضح في الجدول )

 ثانيا : العينة 

السابقة      الدراسات  عينة  ،  تباينت  الدراسية  والمرحلة  والعدد  الجنس  حيث  من    من  كانت  فقد 

 ( من  وقربت   ، واالناث  والمتوسطة  71  -  21الذكور  االبتدائية  الدراسية  المراحل  ومن   )

 .   والثانوية والجامعية 

 ثالثا : األداة 

تباينت أدوات الدراسات السابقة تبعاً ألهدافها ، فمنها اختبار مهارات التالوة ومنها االختبار     

 . تحصيلي  االدائي )الشفوي( ومنها االختبار ال

    مدى اإلفادة من الدراسات السابقة  

 بعد عرض الدراسات السابقة  حدد الباحث جوانب اإلفادة االتية :    

 في بلورة مشكلة البحث  -1

 التعرف على منهاجيتها وطريقة التعامل مع المتغيرات .  -2

 جيته . لية اختيار عينة البحث ومنهعلى آالتعرف   -3

 .   فقرات مهارات التالوةالتعرف على كيفية وضع  -4

 التعرف على المصادر المعتمدة فيه .  -5

 تقديم صورة تحليلية للدراسة الحالية ضمن تلك الدراسات .   -6

 مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة .  -7

 جراءاته البحث وا منهجية

يتضمن هذا الفصل المنهجية المعتمدة واإلجراءات التي قام بها الباحث في تصميم البرنامج     

أالتدري من  وتقويمه  تطبيقه  ، فضال عن  الدراسة وفرضيا بي  أهداف  تحقيق  وكما هو  جل   ، تها 

 موضح على النحو االتي : 

 منهجية البحث 

عداد برنامج تدريبي  إ في تحقيق الهدف األول من البحث وهو    الوصفيأعتمد الباحث المنهج     

في حين اعتمد المنهج التجريبي في تنفيذه ، وذلك    على وفق استراتيجيات التدريس البصري ،

المتغيرات   في  فاعليته  على  والتعرف  التدريبي  البرنامج  تطبيق  هو  للبحث  الثاني  الهدف  الن 

 .   التي تم تحديدها في هدف البحث التابعة 
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 المرحلة األولى : تصميم البرنامج التدريبي : 

 ى النحو االتي : بعدة خطوات وعلمر تصميم البرنامج التدريبي    

 األولى : التحليل والتخطيط :

 فيما يأتي وصف المراحل التي مر بها بناء البرنامج التدريبي :    

 تحديد عنوان البرنامج :  -أ

المعرفية      البرنامج وذلك لداللته  بناء  التدريبي من األساسيات في  البرنامج  يعد تحديد عنوان 

، البرنامج  برنامج    لمحتوى   "  : البرنامج  الباحث عنوان  إذ حدد   ، فضال عن مكوناته وأهدافه 

 "  تدريبي قائم على استراتيجيات التدريس البصري

 تحليل خصائص الفئة المستهدفة :  -ب

مواد      وابتكار  إيجاد  على  التدريبية  البرامج  مصمم  يساعد  المتدربين  خصائص  تحديد  إن 

ا فمعرفة   ، وكفوءة  فعالة  تساعد  تدريبية  للمتدرب  والمنطقية  واالقتصادية  االجتماعية  لخلفية 

مصمم البرامج التدريبية على تحديد على تحديد اهتماماتهم ومن ثم اختيار أمثلة وسياقات تجعل  

أيضاً  المصمم  يرغب  وقد   ، ومشوقة  مالئمة  اهتمامات    العملية  حول  معلومات  على  الحصول 

     )Smith    ،2012    :169المتدربين بمجاالت المحتوى المحدد . )

 على ذلك حدد الباحث خصائص المتدربين بالنقاط على النحو اآلتي :   وبناءً 

 متقاربون في الخصائص والفئات العمرية .  -1

تقارب المستوى االجتماعي واالقتصادي للطلبة ، ألنهم من بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية    -2

 متقاربة . 

 تدريبي سابقاً .   عدم تعرض الطلبة لبرنامج  -3

 أفراد العينة ذكور واناث .  -4

 تحديد الحاجات التدريبية :   -ج

عليه    إن تحديد الحاجات التدريبية للفئة المستهدفة في البرنامج التدريبي األساس الذي يرتكز    

نطالقا من منظور أن التدريب يهدف أساسا إلشباع حاجة معينة ، إذ  بناء البرنامج التدريبي ، إ

بناء برنامج تدريبي فاعل ال  معظم االدبيات التربوية والمهتمين بشؤون برامج التدريب إن    تشير

ال من خالل تحديد علمي للحاجات الفعلية للمشاركين في البرامج التدريبية ، فهي معارف  يتم إ

أو  أو مهارات يراد إكسابها أو تنميتها أو تعديلها استجابة لظروف استجدت ، أو للتطوير المهني  

 محاولة لتحسين ضعف في األداء . 

)الطلبة      المستهدفة  للفئة  التدريبية  الحاجات  قام    –ولتحديد  القرآن(  علوم  قسم  في  المدرسين 

التدريب   وبرامج  السابقة  والدراسات  والنفسية  التربوية  االدبيات  على  االطالع  بعد  الباحث 

التدريس  1بتوزيع استبانة مفتوحة ملحق رقم ) الخبرة واالختصاص في مجال طرائق  ( لذوي 

من   مجموعة  مع  شخصية  مقابلة  إجراء  عن  فضال  التربويين  التربية  والمشرفين  مدرسي 
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التالوة   مهارات  على  المدرسين   / الطلبة  اطالع  قلة  بدورهم  أكدوا  والذين  وكان  ،  اإلسالمية 

جراء لبيان رأيهم في االحتياجات التدريبية التي تمكن الطلبة / المدرسين من  الهدف من هذا اإل

وفي    ، أفضل  بشكل  والتعليمية  التربوية  األهداف  لتحقيق  المهارات  هذه  تقدم  إتقان  ما  ضوء 

 تية : االحتياجات التدريبية بالنقاط اآلخلص الباحث إلى تحديد 

الحاجة إلى التدريب على الربط بين بين الجانب النظري والجانب العملي الواجب توفيره في    -1

 البرنامج التدريبي . 

 لتالوة . حاجتهم إلى مهارات التالوة التي تسهم في تحسين أدائهم مستقبالً في تدريس مادة ا  -2

حاجة الفئة المستهدفة إلى تنمية مهارات التالوة التي تمكنهم من إيصال المادة بشكل صحيح    -3

 إلى طلبتهم . 

 تحليل المهام التدريبية :  -د

لغرض اكمال إجراءات تطبيق البحث وتحقيقا ألهدافه المتمثلة في تنمية مهارات التالوة للفئة     

 الخاصة بتنفيذ البرنامج وتضمنت االتي : المستهدفة ، حلل الباحث المهام 

التدريس    -1 استراتيجيات  وفق  على  البرنامج  تنفيذ  بإجراءات  تسمح  دراسية  قاعة  توفير 

 البصري  

مهارات    -2 على  المستهدفة  الفئة  لتدريب  والعملية  النظرية  الخبرة  يمتلك  )الباحث(  المدرب 

 التالوة  

تن   -3 تسهيل  في  تسهم  تقنية  مستلزمات  الملونة  توفير  واالقالم  كالسبورة  البرنامج   Dataفيذ 

Show    . وجهاز الحاسوب لعرض دروس نموذجية على وفق استراتيجيات التدريس البصري 

 كراس تدريبي عن البرنامج المقترح .  -4

 :  : التصميم  الثانية

لتنمية      البصري  التدريس  استراتيجيات  تدريبي على وفق  برنامج  إعداد  البحث  من متطلبات 

الباحث   قام  الهدف  ولتحقيق هذا   ، القران  المدرسين في قسم علوم  الطلبة  لدى  التالوة  مهارات 

مختلف   في  تابعة  كمتغيرات  التالوة  مهارات  تناولت  التي  األدبيات  من  العديد  بمراجعة 

البرنامج  االختصاصات   بناء  خطوات  تحديد  إلى  الباحث  توصل  المراجعة  تلك  ضوء  وفي   ،

 وتنفيذه وتقويمه ووفق الخطوات الفرعية على النحو اآلتي : 

 تحديد أهداف البرنامج التدريبي   -1

 حدد الباحث أهداف البرنامج العامة والخاصة على النحو االتي:    

 الهدف العام -أ

النواة    األهداف  تحديد  الطلبة    يعد  خاللها  من  ليكسب  البرنامج  عليها  يرتكز  التي  األولى 

 (  69:    2007)عالم ،  المعارف والمهارات المطلوبة . 

 حدد الباحث الهدف العام للبرنامج التدريبي بالنقاط على النحو االتي :    
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جيات  تدريب الفئة المستهدفة من الطلبة / المدرسين على مهارات التالوة على وفق استراتي  -1

 التدريس البصري . 

 تنمية مهارات التالوة .   -2

 األغراض السلوكية )الخاصة بالبرنامج التدريبي(  -ب

السلوكية     األغراض  يمكن    تعرف  معينا  التي تصف سلوكا  السلوكية  الصياغة  نوع من  بأنها 

تعليمي   نشاط  نهاية  في  أدائه  على  قادراً  الطالب  يكون  أن  ويتوقع  وقياسه  تعلمي    –مالحظته 

 ( . 66:   2003محدد )توق واخرون ، 

    ( الباحث  صاغ  المحتوى  وتحليل  المادة  لتدريس  العامة  األهداف  ضوء  غرضاً  109وفي   )

إذ تم توزيع هذه  ،  ( غرضا للجانب المهاري  32( غرضا للجانب المعرفي و ) 77سلوكيا بواقع )

 .   األغراض السلوكية على محتوى وحدات البرنامج 

 الوسائل التعليمية :  -ج

ا    يمكن  التي  الوسائل  كافة  المنشودة من  وهي  األهداف  تحقيق  المساعدة على  في  منها  إلفادة 

والرسوم   كالسبورة  بسيطة  أو  كاألفالم  تكنولوجية  الوسائل  هذه  كانت  سواء   ، التعلم  عملية 

 (  25:   2010التوضيحية ، أو بيئية كاآلثار والمواقع الطبيعية . )الزيادات وقطاوي ، 

استخدمها الباحث في تدريس البرنامج التدريبي مثل  هذا وقد تنوعت الوسائل التعليمية التي     

 )المقطع الفيديوي والصور والخرائط( .   

 اختيار محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمه  -2

تدريبية ، وقد تضمنت كل    جلسات في ضوء ما تقدم أعد الباحث محتوى البرنامج على شكل     

لها ، األهداف    جلسة الزمن المخصص  الوحدة ،  التدريبية فضال  )عنوان  واألساليب واألنشطة 

 عن التطبيقات العملية ( وقد راعى الباحث عند اختيار محتوى البرنامج التدريبي ما يأتي : 

 ارتباط المحتوى بأهداف البرنامج والحاجات التدريبية .  -

 نبين التكامل بين الجانبين النظري )المعرفي( والعملي )المهاري( بحيث يحقق تجانساً بين الجا  -

ً أن تكون األنشطة المختارة مناسبة لمستوى الفئة المستهدفة ، وأن يكون نشاط -    اً .تطبيقي  اً شفوي ا

 أن تكون الخبرات متنوعة تشبع حاجات المتدربين ومتفقة مع ميولهم واهتمامهم .  -

التدريبي جانب  - البرنامج  يتضمن محتوى  ً أن  ً نظري  ا لتشمل    ا التالوة وتطبيقاتها  يخص مهارات 

الميدان   في  يستعملها  أن  المستهدفة(  )الفئة  المتدرب  من  يتوقع  التي  التطبيقية  الخبرة  جوانب 

 التعليمي الحقاً . 

 تخطيط الجلسات التدريبية للبرنامج   -3

ات  يعرف التخطيط بانه عملية منظمة وهادفة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرار   

باستعمال   محددة  زمنية  مدة  وخالل  معينة  مراحل  على  المنشودة  األهداف  إلى  للوصول 

 (  94:   2007) الخليفة ، اإلمكانات المتاحة أفضل استخدام . 
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وتأتي أهمية التخطيط في كونه يجنب المدرب العشوائية في العمل ويتيح له الفرصة للتفكير     

و وتحديدها  التعليمية  باألهداف  على  المسبق  المخصص  للوقت  المسبق  والتوزيع  توضيحها 

 (  192:   2009)اليماني ،   األنشطة التعليمية والتقويمية . 

   ( بلغت  والتي  التدريبي  البرنامج  بمجموعها  شكلت  التي  الجلسات  بتخطيط  الباحث  (  7وقام 

التي تخص كل وحدة ي  45جلسات وبواقع ) البيتية  الواجبات  تم  دقيقة( لكل جلسة ، فضال عن 

بمهارات   يتعلق  ما  تناول كل  فيها  يتم  الدراسة  لتدريب عينة  استكماال  تعد  التدرب عليها والتي 

التالوة ، وقد حدد الباحث توقيتات كل جلسة ، والموضوعات التي سيتم التدريب عليها بما يتفق  

 ( اآلتي : 1وأهداف كل جلسة تدريبية كما موضحة في الجدول ) 

 وتأريخ الجلسات التدريبية  ( عناوين وتوقيتات1جدول ) 

 رقم الجلسة    اليوم         التأريخ          الزمن          عنوان الجلسة              المحاضر 

 دقيقة   أحكام االستعاذة والبسملة والقلقلة  الباحث  45    2021/ 11/ 15األثنين            األولى 

 دقيقة    أحكام النون الساكنة والتنوين      الباحث  45    2021/ 11/ 22االثنين              الثانية

 الباحث   )م( الساكنة( المشددتين و ( و)ن  أحكام )م  دقيقة   45  2021/ 11/ 29الثالثة         االثنين     

 دقيقة    أحكام االدغام العام                 الباحث            45    2021/ 12/ 6الرابعة        االثنين      

 دقيقة  أحكام المد بسبب الهمز              الباحث  45    2021/ 12/ 13الخامسة      االثنين    

 دقيقة  أحكام المد بسبب السكون            الباحث  45    2021/ 12/ 20السادسة      االثنين     

 دقيقة  أحكام الراء                           الباحث   45   2022/  12/ 27السابعة       االثنين    

 استراتيجيات تنفيذ البرنامج التدريبي   -4 

وفق      على  التنفيذ  استراتيجية  الباحث  وضع  المستهدفة  الفئة  على  البرنامج  تنفيذ  أجل  من 

 الخطوات االتية : 

 تحديد استراتيجيات التدريس البصري في ضوء مهارات التالوة .   -1

إعطاء معلومات وظيفية لتوضيح التدريس البصري وبعض استراتيجياته التي ستستخدم في    -2

 جلسات التدريب . 

الذي    -3 الموضوع  لطبيعة  تبعاً  تحدد  األهداف  من  مجموعة  وهي  الجلسات  أهداف  تحديد 

 ستتناوله الجلسة التدريبية والتي يتوقع من الفئة المستهدفة إنجازها بعد عرض الجلسة . 

سيعتمد الباحث على طرائق وأساليب  رائق التدريس لعرض الجلسات ، إذ  أساليب وط  تحديد   -4

كالمح  متنوعة  واستراتيجيات  تدريسية   ، النظري  الجانب  تقديم  عند  والحوار  والمناقشة  اضرة 

المفاهيم ،  واستراتيجية عرض الصور ، واستراتيجية   البصري )استراتيجية خرائط  التدريس 

 مقطع الفيديو ( في الجانب العملي . 
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اني قبل البرنامج  تم اعتماد ثالثة أنواع من التقويم األول والث تحديد أنماط التقويم وأدواته . إذ  -5

 وخالله  ، والثالث نهاية البرنامج وكما يأتي :  

، ومالحظة    القبلي   مهارات التالوة : والمتمثل باختبار    التقويم القبلي )قبل البدء بالبرنامج(   -

ً الفئة المستهدفة قبلي ً ة لهذا الغرض التي سيتم توضيحهمعد  أداةوفق   ا  .   ا الحقا

)أ  - التكويني  (:  التقويم  البرنامج  تكوين  إثناء   ، الموضوع  تعزيز  من خالل عرض  يتم  ذ 

النقاط اإليجابية ، ومعالجة السلبيات وصوالً إلى غاية تطوير المتدرب ، ويتخذ أشكاالً عدة  

 . منها فردي وجماعي وشفهي لقياس تقدم المتدرب نحو األهداف المحددة 

تل  -6 يتم  التدريبية  الجلسة  نهاية  في   : الجلسة  المالحظات  غلق  وتدوين  الرئيسة  األفكار  خيص 

 التي تذكر من قبل المتدربين . 

الواج  -7 إعطاء   : البيتي  وأالواجب  يتالءم  بما  للمتدربين  البيتي  ،  ب  التدريبية  الجلسة  هداف 

فضال عن اعداد خطط تدريسية وفق االستراتيجيات المعروضة كتدريب للجلسة الالحقة لعينة  

 الدراسة 

هائي )بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج( : والمتمثل باختبار مهارات التالوة البعدي  التقويم الن  -8

 لهذا الغرض .       ت أعد   أداةوالمالحظة البعدية وفق 

 التحقق من صالحية البرنامج التدريبي   -5

المحكمين      لجنة من  الباحث على  قبل  تم عرضه من  التدريبي  البرنامج  للتحقق من صالحية 

 ين في المناهج وطرائق التدريس لإلفادة من مالحظاتهم ومقترحاتهم للتعرف على :  والمختص 

 مدى صالحية البرنامج التدريبي .   -   

 مالءمة المحتوى وارتباطه بأهداف البرنامج التدريبي .    -   

 دقة المعلومات التي تضمنها البرنامج التدريبي .  -   

   رض البرنامج التدريبي .مدى صالحية أساليب واستراتيجيات ع  -   

 مالئمة األنشطة المتضمنة في محتوى البرنامج التدريبي .   -   

تم إجراء التعديالت المطلوبة ، وبذلك أصبح    وفي ضوء آرائهم السديدة ومقترحاتهم القيمة ،   

الباحث    البرنامج يتمتع بالصدق الظاهري وجاهزاً للتطبيق على أفراد عينة البحث وبذلك تحقق

 من الهدف األول للبحث . 

 

 

 المرحلة الثانية: التنفيذ 
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على      تطبيقه  وإمكانية  التدريبي  البرنامج  صالحية  من  التحقق  بعد  المرحلة  هذه  الفئة  تأتي 

الداخلية   السالمتين  من  التحقق  عن  فضال   ، البحث  مجتمع  من  اختيارها  سيتم  التي  المستهدفة 

 تية : خارجية للبحث على وفق الخطوات اآلوال

 أوالا : اختيار التصميم التجريبي : 

إلى      وترتقي  دراستها  المراد  للظاهرة  الكمي  الوصف  حدود  تتجاوز  التجريبية  البحوث  إن 

)عبدالرحمن وزنكنة  .  رات معينة تحت شروط مضبوطة للتحقق من كيفية حدوثها  معالجة متغي

 ،2007  :487  ) 

على       فقط  يقتصر  ال  للباحث  متعاظم  بدور  المناهج  من  غير  عن  التجريبي  المنهج  يتميز  إذ 

 ، الظاهرة  أو  للحدث  الراهن  الوضع  قبل    وصف  من  ومقصود  واضح  تدخل  إلى  يتعداه  بل 

الباحث بهدف إعادة ضبط واقع الظاهرة أو الحدث من خالل إجراءات أو احداث تغيرات معينة  

 ( 74:2010ومن ثم مالحظة النتائج بدقة وتحليلها وتفسيرها . )عليان وعثمان،  

تبارين القبلي والبعدي  المجموعة الواحدة ذي االخ  ي اعتمد الباحث على التصميم التجريبي ذ    

 ( اآلتي : 2)  بالجدولوالمعبر عنه وإجراءاته 

 المتغير التابع  االختبار البعدي  المتغير المستقل  االختبار القبلي  المجموعة 

عينةةةةة البحةةةةث 

األساسةةةةةةةةةةةةية 

وهةةةةةي طلبةةةةةة 

المرحلةةةةةةةةةةةةةةة 

الرابعةةةةةة فةةةةةي 

قسةةةةةةم علةةةةةةوم 

 القرآن 

مهارات   -

 التالوة 

 

البرنةةةةةةةةةةةةةامج 

التةةةةةةةةةةةةةدريبي 

المصةةةمم علةةةى 

وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

اسةةةةةةةتراتيجيات 

التةةةةةةةةةةةةةدريس 

 البصري 

مهارات   -

 التالوة 

 

تنميةةةة مهةةةارات 

 التالوة 

 ( التصميم التجريبي لمجموعة البحث االساسية2)  جدول

ا : تحديد مجتمع ا  لبحث :ثانيا

 , Blumanيعرف مجتمع البحث بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها .)    

2007 , 797 ) 

من      الحالي  البحث  مجتمع  تكون  وخصائصها  التدريبي  للبرنامج  المستهدفة  الفئة  وفق  فعلى 

جامعة    –الطلبة    / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  في  الكريم  القرآن  علوم  قسم  في  المدرسين 

   2022/    2021( طالباً وطالبةً للعام الدراسي 157الموصل والبالغ عددهم  ) 

ا : اختيار عينة ا  لدراسة : ثالثا

التي تكون خصائصها ممثلة لخصائص المجتمع المسحوبة منه      العينة  الممثلة هي  العينة  إن 

 . ( 56:  2009)الشايب ،  
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ا خصائص  والعينة هي مجموعة جزئية مميزة ومنتقاة من مجتمع الدراسة فهي مميزة حيث له   

وفق إجراءات وأساليب مجددة . )   نه يتم انتقاؤها من مجتمع الدراسةالمجتمع نفسه ، ومنتقاة إذ أ 

 (   97  - 96:   2007البطش وفريد ، 

وبعد تحديد مجتمع البحث في كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة الموصل ولغرض اختيار     

 عينته قام الباحث باإلجراءات على النحو االتي : 

 ( .  2022/    2021ة زيارة قسم علوم القرآن مطلع العام الدراسي ) 1

المدرسين في قسم علوم    –قام الباحث باختيار مجتمع البحث ككل بصورة قصدية من الطلبة    -2

 القرآن المرحلة الرابعة لألسباب اآلتية : 

كون الطلبة / المدرسين قد اكتسبوا مجموعة كافية من األفكار والمفاهيم من خالل إعدادهم    -أ

 الدراسي . 

الطلبة    -ب  إل  –اعداد  مناسبة  )المدرسين  عددهم  يبلغ  والذين  الدراسة  طالباً  40جراءات   )

 وطالبة. 

أوراق    -ج على  الشعب  كتابة  طريق  عن  الدراسة  عينة  العشوائي  األسلوب  الباحث  اختار  ثم 

صغيرة ووضعها في كيس ، وبعد خلط األوراق قام الباحث بسحب إحدى األوراق لتمثل عينة  

 ( اآلتي :  3موضح بالجدول ) الدراسة التي طبق عليها الباحث دراسته وكما هو  

 ( بيانات عينة البحث األساسية 3جدول ) 

 العدد الكلي اإلناث الذكور   المرحلة  الكلية  المجموعة 

عينة البحث  

األساسية  

وهي طلبة  

المرحلة  

  ي الرابعة ف

قسم علوم  

 القرآن  

كلية التربية  

للعلوم  

 اإلنسانية 

 40 13 27 الرابعة

 إجراءات الضبط :   رابعا :  

نتائج      مصداقية  في  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  الدخيلة  المتغيرات  بعض  بضبط  الباحث  قام 

بالتطبيق ، إذ يعرف المتغير الدخيل   " نوع من المتغير المستقل الذي ال  بأنه  التجربة قبل بدء 

في   يؤثر  ولكنه   ، الباحث  لسيطرة  التجربة وال يخضع  في تصميم  في  يدخل  أو  الدراسة  نتائج 

 ( 70:  2010المتغير التابع تأثيرا غير مرغوب فيه " )ملحم ، 

له     التصميم  المتفق عليه أن سالمة  لذا ارتأ   إن من  الباحث تحديد    جانبان داخلي وخارجي ، 

 بعض المتغيرات الداخلية ومحاولة ضبطها : 

 : السالمة الداخلية للتصميم :  -1
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للتحقيق من السالمة الداخلية للتصميم والوثوق بالنتائج حاول الباحث السيطرة على عدد من     

 المتغيرات التي قد تؤثر في الظروف أو المعالجات التجريبية ، ومن هذه العوامل : 

 

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة :  -أ

لتجربة ، إذ لم يكن هناك أي  حاول الباحث قدر المستطاع السيطرة على الظروف المحيط با   

شأنه  من  عارض  أو  حاالت   حادث  هناك  تكن  لم  كمن   ، التجربة  في  يؤثر  أ  أن  غياب  ترك  و 

 مستمر في التجربة . 

 : السالمة الخارجية للتصميم :   -2

إلى      الباحث  الحالي عمد  للبحث  مماثلة  البحث على مجتمعات وعينات  نتائج  تعميم  أجل  من 

 تي :  ل اتباع اإلجراءات على النحو اآل الحد من تأثير هذه العوامل الخارجية من خال

 المدرس   -1

رس لتالفي أثر هذا المتغير في نتائج التجربة ، وتجنبا لما ينجم عن االختالف في قدرة المد    

وشخصيته ومدى اطالعه على طبيعة المتغير التجريبي قام الباحث بتطبيق التجربة بنفسه طيلة  

 مدة التجربة .  

 العوامل الفيزيائية  -2

بالتدريب في     الباحث  اإل   قام  وبعيدة  ظروف تجريبية متقاربة من حيث  الحرارة  نارة ودرجة 

 ها طوال مدة التجربة . عن الضوضاء ، إذ تم التدريب في القاعة الدراسية نفس

 سرية البحث  -3

الطلبة      اخبار  عدم  على  القرآن  علوم  قسم  إدارة  مع  الباحث  اتفق  المتغير  هذا  أثر    –لتالفي 

بشكل   وتفاعلهم  نشاطهم  استمرار  لضمان  تجريبي  بحث  يخضعون إلجراءات  بأنهم  المدرسين 

 لمقررة لديهم في الجانب العملي . طبيعي ، إذ تم اخبارهم بأن الباحث هو محاضر لمادة التالوة ا

 مدة التجربة   -4 

 ( 2022-2021أسابيع من الفصل األول من العام الدراسي ) سبعة كانت مدة تطبيق البرنامج    

ا : إجراءات تنفيذ التجربة    خامسا

/    8  –  7،    1بعد استكمال التحقق من السالمتين الداخلية والخارجية وتطبيق األداتين قبلياً )    

من    2021/  11 اعتباراً  تجربته  الباحث  نفذ   ، البرنامج    2021/ 11/ 15(  جلسات  بموجب 

 التدريبي المحددة وعلى النحو اآلتي : 

 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام االستعاذة والبسملة والقلقلة .  -

 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام النون الساكنة والتنوين .  -

 أحكام الميم والنون المشددتين والميم الساكنة تقديم جلسة تدريبية عن  -
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 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام االدغام العام .  -

 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام المد بسبب الهمز .  -

 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام المد بسبب السكون .   -

 تقديم جلسة تدريبية عن أحكام الراء .  -

 المرحلة الثالثة : التقويم : 

من      للتحقق  والتنفيذ  التصميم  بعد  المرحلة  هذه  تأتي  ومنهجيته  البحث  تجربة  لتنفيذ  استكماالً 

الم تنمية  في  التدريبي  البرنامج  فاعلية  التابع مدى  تتضمن هذه    وهو   تغير  إذ   ، التالوة  مهارات 

 المرحلة أداة البحث وتطبيقها قبلياً وبعدياً وعلى النحو اآلتي : 

   البحث أوالا : أداة

والمتعلقين بفاعلية البرنامج تطلب ذلك أداة اختبار    والرابع  من أجل تحقيق هدفا البحث الثالث    

 لمهارات التالوة ، وكما موضحة على النحو اآلتي : 

 أداة اختبار مهارات التالوة  •

لما كان أحد متطلبات البحث الحالي هو قياس مهارات التالوة من خالل أداة تستعمل لقياس     

مهارات   لرصد  جاهزة  اختبار  أداة  توافر  ولعدم   ، الدراسة  عينة  ألفراد  التالوة  مهارات  أداء 

اختبار على وفق   أداة  بإعداد  الباحث  قام   ، الباحث  البحث على حد علم  التالوة تخدم متطلبات 

 ات على النحو اآلتي : الخطو

 ختبار : الهدف من بطاقة اإل -1

أداة    التالو  –الطلبة    اختبار   هدفت  لمهارات  القرآن  والتي تتضمن  المدرسين في قسم علوم  ة 

و)أ والتنوين  الساكنة  والنون  والبسملة  االستعاذة  الساكنة  حكام  والميم  المشددتين  والنون  الميم 

 المد بسبب السكون واحكام الراء( قبل تطبيق التجربة . االدغام العام والمد بسبب الهمز و

 مصادر اشتقاق فقرات أداة االختبار :   -2

إطالع الباحث على العديد من االدبيات التي تناولت مهارات التالوة ، والتي اتفقت في أغلبها   -أ 

 على مهارات التالوة والتي ضمنها الباحث في أداة االختبار . 

ة فقرات أداة البحث من خالل االطالع على االدبيات التربوية المتعلقة  تم اشتقاق وصياغ  -ب  

في   التالوة  مدرسي  من  عدد  مع  المقابلة  عن  فضال   ، السابقة  والدراسات  التالوة  بمهارات 

لتحديد   االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  في  القرآن  علوم  قسم  وأساتيذ  اإلعدادية  فقرات  الالمدارس 

 الطلبة / المدرسين في قسم علوم القرآن أثناء االختبار القبلي . الواجب مالحظتها لدى 

 صدق أداة اختبار مهارات التالوة :  -3

)الظاهر ،   يشير مفهوم الصدق إلى جودة االختبار بوصفه أداة قياس ما وضع أصال لقياسه .   

2002    : :132  ) 
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الخبراء حوله واقتراح  ولكي يؤدي االختبار ما ينبغي أن يؤديه يجب أن نحصل على آرا    ء 

 (  108:   2010) كوافحة ،   التحسينات عليه وفي النهاية اقراره واعتماده . 

المحكمين      من  لجنة  على  التالوة  أداة  الباحث  عرض  الظاهري  الصدق  من  التأكد  ولغرض 

وقد تم  ،  المختصين في التالوة وطرائق تدريس التربية اإلسالمية  ومدرسي التربية اإلسالمية  

 اعتماد أغلب الفقرات مع إجراء بعض التعديالت المقترحة عليها .   

 

 

 التطبيق االستطالعي ألداة اختبار مهارات التالوة :  -4

وتأكيد      لالختبار  المناسب  الوقت  وتقدير  االختبار  أداة  فقرات  وضوح  من  التأكد  أجل  من 

االختبار على عينة استطالعية مشابهة    إمكانية تطبيقه على عينة البحث األساسية ، طبق الباحث 

تقريبا لعينة البحث األساسية ، إذ اختار الباحث من مجتمع البحث نفسه ولها مواصفات مشابهة  

( طالبة من طالبات المرحلة الرابعة من قسم علوم القرآن /  30لعينة البحث عينها ، وتألفت من ) 

( ، إذ تمكن الباحث من  2021/  11/    15  -  8كلية التربية للبنات / جامعة الموصل في يوم )

رصد أداء الطالبات وفق فقرات أداة االختبار ، وبذلك تم التأكد من إمكانية مالحظة أفراد عينة  

 البحث األساسية الحقا وفق االداة المعدة لهذا الغرض . 

   أداة االختبار لمهارات التالوةثبات   -5

للثبات أهمية خاصة في اختبار ما واستعماله ، إذ يشير إلى قدر الثقة التي يمكن أن نضعها     

في نتائج االختبار ، ومن المؤشرات الجيدة إليجاد ثبات األداة هو وجود أكثر من مالحظ لتقدير  

ة  حد   مستوى األداء المراد قياسه ، ويتم بإيجاد معامالت االرتباط بين تقديرات كل مالحظ على 

 ( 215:   2010)عمر وآخرون ،    .  ألداء المفحوصين

تم حساب الثبات عن طريق ثبات المصححين اذ تم تصحيح اختبار مهارات التالوة على     
ارتباط بيرسون   إيجاد معامل  ثم  المادة ومن  الباحث ومدرس  العينة االستطالعية من قبل  طلبة 

 و معامل ارتباط جيد .( وه 0.81. إذ بلغ معامل الثبات )بينهما

بار الثابت ما  ( إلى أنه يجب أن يتراوح معامل االرتباط لالخت2007إذ يشير العيسوي )    

 (  35:    2007)العيسوي ،  ( . 0.9( و )0.7بين ) 

وبذلك أصبحت أداة اختبار مهارات التالوة جاهزة للتطبيق بصيغتها النهائية على أفراد عينة  

 . ( يبين ذلك 5البحث وملحق ) 
 وقت االختبار   -6

    ( بين  ما  لكل طالب وطالبة هو  االختبار  المستغرق ألداء  الزمن  في  7-5إن  دقائق مراعياً   )

 هذا الوقت الفروق بين كل طالب وطالبة . 

 تصحيح األداة   -7
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درجة ألداء الطالب عن كل فقرة من فقرات االختبار ومن ثم جمع  يتمثل التصحيح بوضع     

( أساس  على  االختبار  تصحيح  تم  وقد   ، طالب  لكل  الكلية  الدرجة  إليجاد  الدرجات  (  96هذه 

الفقرا فمن   ، الكلية  درجتها  في  الفقرات  تتباين  ، حيث  واحدة ومنها  درجة  درجة  تحمل  ت من 

 وهكذا .   ة عشر  سومنها أربع ومنها ستة ومنها خم  ن درجتي

 لفقرات اختبار مهارات التالوة  اإلحصائي التحليل  -8

استجابات   تصحيح  األساسية   طالبات بعد  البحث  عينة  خارج  االستطالعية  رتب   العينة   ،
الفقرة   مستوى صعوبة  الستخراج  وذلك  ودنيا،  عليا  فئتين  إلى  وقسمهم  تنازليًا  درجاتهم  الباحث 

 لى النحو اآلتي: وقوتها التمييزية وكما مبين ع

 أ. معامل صعوبة الفقرة 

تراوح  إ    الفقرات  أن مستوى صعوبة  وتبين  للفقرة  الصعوبة  مستوى  معادلة  الباحث  ستخدم 
إذ يرى )بلوم( أن  ،    (4( لجميع فقرات االختبار وكما موضح في الملحق )0,70  -  0,20بين )

فقراته معامل صعوبة  كان  إذا  جيدًا  يعد  )  االختبار  ،   (0,80  -  0,20بين  وأخرون  )الروسان 
 .  وهذا يعني أن جميع فقرات االختبار تعد مقبولة من حيث مستوى صعوبتها ( ،84:  1992

 ب. القوة التمييزية للفقرات

للفقرات        التمييزية  القوة  الباحث  اتخذ نسبة )،  استخرج  لقبول 0.20وقد  فأكثر معيارًا   )
( 4وقد حصلت جميع الفقرات على هذه النسبة فأكثر ملحق )  ،  لفقرات االختبارالقوة التمييزية  

ويرى الزوبعي أن الفقرات تكون مميزة إذا كانت قوة  (  0.67  –  0.27فوجد أنها تراوحت بين )
 .( 8:  1981)الزوبعي وآخرون ، ( 0.25) تمييزها أعلى من

 ثانيا : تطبيق أداة البحث  

(    2021/ 12/ 27  يب وذلك بتغطية وحدات البرنامج التدريبي بتأريخ )بعد االنتهاء من التدر   

 بدأ الباحث بتطبيق أداة البحث بعدياً على أفراد عينة البحث األساسية وعلى النحو االتي : 

 تطبيق أداة االختبار لمهارات التالوة بعديا 

باحث بزيارة الطلبة /  من أجل مالحظة أداء الطلبة لمهارات التالوة عينة البحث ككل ، قام ال   

، إذ  ومالحظتهم وفق أداة اإلختبار لمهارات التالوة    ( طالباً وطالبة 40المدرسين والبالغ عددهم ) 

وطالبة  طالباً  كل  أداء  يرصد  الباحث  بتأريخ    كان  الغرض  لهذا  المعدة  األداة    األحد يوم  وفق 

 2022/ 1/ 17واستمر إلى تأريخ    من كانون الثاني  2022/  1/  3بتأريخ  

 الوسائل اإلحصائية   ثالثا :
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 :  ( SPSSمستعيناً ببرنامج )ستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية في معالجة البيانات إ

1-   ("t-test لعينتين مترابطت ")  . ين : اختبار الفرضيات الصفرية 

 .  إليجاد ثبات اختبار مهارات التالوة   استخدممعامل ارتباط بيرسون:   -2

 ة فقرات اختبار مهارات التالوة . معادلة الصعوبة : استخدم لحساب صعوب -3

 .   تالوةز فقرات اختبار مهارات المعادلة التمييز: استخدم لحساب قوة تميي -4

 .   مستقل في المتغير التابعتغير ال(: معرفة حجم اثر الم 2ηمربع ايتا ) -5

 .  ثر المتغير المستقل في التابع أ معادلة حجم األثر: معرفة حجم  -6

 

 

  عرض النتائج ومناقشتها 

ً الفصل عرضاً لنتائج البحث التي تم التوصهذا  يتضمن        ألهدافه  ل إليها وفقاً لفرضياته وتحقيقا

 ثم تفسير النتائج.  ومن 

   المتعلقة بالفرضية الصفريةالنتائج 

أنه:       على  االختبارين    وتنص  في  الفرق  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   "

البرنامج   وفق  تدربوا  الذين  القران  علوم  قسم  في  المدرسين  الطلبة  لدى  والبعدي  القبلي 

 ".  التدريبي في تنمية مهارات التالوة

الق     التالوة  اختبار  بيانات  تفريغ  تم  الفرضية  هذه  من  البحث  وللتحقق  لمجموعة  والبعدي  بلي 

( مترابطتين  لعينتين  التائي  االختبار  باستخدام  إحصائياً  برنامج  t-testومعالجتها  باستخدام   ،)

(spss ( وكانت النتائج كما مدرجة في الجدول )أدناه:4 )  

 ( 4الجدول )

 نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات اختبار التالوة القبلي والبعدي

اختبار  

 التالوة
 العدد 

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الحرية 

(t-test  

  )

 المحسوبة 

T 

 الجدولية

 القبلي 
40 

55.1 
9.867 39 17.689 2.02 

 82.7 البعدي

 

المحسوبة والبالغة )8وبمالحظة الجدول )     التائية  القيمة  من    اكبر (  17.689( أعاله نجد أن 

( وبذلك ترفض  39( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة )2.02القيمة التائية الجدولية )
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داللة   يعني وجود فرق ذي  لها، مما  البديلة  الفرضية  الرئيسة األولى وتقبل  الصفرية  الفرضية 

التالو  اختبار  بين  وإحصائية  القبلي  ذ ة  البعدي  االختبار  ولصالح  الحسابي    ي البعدي  المتوسط 

   األعلى 

( المستقل  المتغير  تأثير  حجم  استراتيجيات  ولمعرفة  وفق  على  المصمم  التدريبي  البرنامج 

البصري )التدريس  ايتا  مربع  قيمة  ايجاد  تم  التالوة(  )اختبار  التابع  المتغير  في   )2η  وحجم  )

 .   ( أدناه5( وكما مبيٌن في الجدول ) t-test( الخاص بة ) dاالثر)

 

 

 

 

 

 ( 5الجدول )

 " (,2ηd (قيمة مربع ايتا وحجم األثر  " 

(  tقيمة )

 المحسوبة 

العام

 ل
 القيمة المحسوبة 

مقدار   معايير التأثير 

 Small Med Big التأثير 

17.689 

2η 0.889 0.01 0.06 0.14 Big 

D 5.665 0.2 0.5 0.8 Big 

 

    ( الجدول  في  المبينة  لكوهن  االثر  ايتا  9وبحسب مؤشرات حجم  مربع  قيمة  ان  نجد  اعاله   )

(2η (وحجم االثر )d تُعد كبيرة ) 

 ويعزو الباحث ذلك إلى :    

التدريبي تصور    البرنامج  أدائها أل  شامالً   اً كون  المهارات وكيفية  أكثر من  عن  تعامل مع  نه 

ن استراتيجيات التدريس البصري كونت عند الطلبة عنصري المعرفة والتطبيق  إ حاسة ، حيث  

في التعامل مع مفردات المادة ، وهذا بالطبع أعطى مساحة واسعة من اهتمام الطلبة في تقويم  

هم وتحقيقهم لألهداف الشاملة للدرس ، ساعد المدرب على تقديم تغذية راجعة فورية ومؤجلة  أدائ

أثناء الجلسة على شكل واجبات ، عن طريق السماع ألكثر من قارئ متقن ومحاولة تقليد ذلك  

مما أسهم في تنمية مهارات التالوة ، كما عمل الباحث على تزويد الطلبة بمواقف وخبرات عن  
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بمخططات وصور ومقاطع فيديو التي عملت على تنظيم المحتوى المعرفي والمهاري    المحتوى

 بشكل قابل للتخزين بدون أي جهد ثقيل . 

فيه      لتكامل  للطلبة  بالنسبة  البصري  التدريس  أهمية  إلى  الباحث  أشار  االتجاه  هذا  وفي 

فتعز تذكرها وسمعاها  عند  لها  يتيح وضع تصور  مما  والمهارات  ،  المعلومات  التعلم  ز عملية 

 وتساعد الطلبة على التمييز بين المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية . 

 االستنتاجات : 

 في ضوء تفسير نتائج البحث استنتج الباحث ما يلي :    

مهارات    -1 تنمية  في  البصري  التدريس  استراتيجيات  على  القائم  التدريبي  البرنامج  فاعلية 

 التالوة لدى طلبة المرحلة الرابعة قسم علوم القرآن . 

إن المواقف التعليمية الجديدة التي قدمها البرنامج التدريبي جعل من تدريس مادة التالوة شيقاً    -2

كون الخاطئة  التصورات  بعض  المواد  وأزال  لبقية  قياساً  فقط  المعلومات  إلقاء  على  تعتمد  ها 

 الدراسية األخرى . 

على    -3 التعرف  في  يساعد  فيه  المنضوية  المتعددة  واالستراتيجيات  التدريبي  البرنامج  إن 

 استراتيجيات حديثة في التدريس والتي من شأنها رفع خبرة التدريسيين . 

 

 التوصيات : 

 تية : نا إلى التوصيات اآلئج البحث توصلفي ضوء نتا    

على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمين البرامج التدريبية واستراتيجيات التدريس    -1

 البصري في تدريس مادة التالوة في كلية التربية . 

توجيه اهتمام مدرسي مادة التالوة باختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للطلبة فضالً عن    -2

األ ترافق  تحديد  التي  الصعبة  المواقف  أداء  لتوضيح وتسهيل كيفية  الساندة  والمستلزمات  نشطة 

 عرض المادة الدراسية . 

التدريس البصري الن مادة    -3 للتدريس على وفق استراتيجيات  الوقت الالزم  ضرورة توفير 

 فضل  التالوة تحتوي على مفاهيم رئيسة وفرعية كثيرة وإجراءات لكي تنمى المهارات بصورة أ

ا : المقترحات :    ثالثا

 في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث ما يلي :     

عند    -1 التالوة  مهارات  تنمية  في  المتمايز  التعليم  استراتيجيات  على  قائم  تدريبي  برنامج  أثر 

 طلبة الصف السادس االدبي في مادة التالوة . 

المعر  -2 الخرائط  استراتيجيات  قائم على  تدريبي  برنامج  علوم  أثر  قسم  في تحصيل طلبة  فية 

 .  القرآن في مادة الفقه وأصوله
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لدى طلبة قسم    -3 التالوة  تنمية مهارات  البنائية في  النظرية  تدريبي على وفق  فاعلية برنامج 

 اتهم نحو مادة التالوة . علوم القرآن وتنمية اتجاه

 قائمة المصادر 

 المصادر العربية 

 القرآن الكريم 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات التشاركية عبر  (  2018حصة محمد )  آل ملوذ ،  -1

عسير  بمنطقة  االجتماعيات  معلمات  لدى  التدريسي  األداء  لتحسين  المناهج    الويب  قسم   ،

 . وطرائق تدريس االجتماعيات ، كلية التربية ، جامعة الملك خالد ، السعودية 

مناهج البحث العلمي تصميم البحث  ( ،  2007زينة ، ) البطش ، محمد وليد وفريد كامل أبو    -2

 األردن .  –، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  1، ط والتحليل االحصائي 

3-  ( وآخرون  الدين  محي   ، ،  2003توق  التربوي(  النفس  علم  ط   أسس  الفكر    3،  دار   ،

 األردن .  –للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 

 . ، االردن ، دار الميسرة   مهارات تدريس القرآن الكريم ( ، 2007الجالد ، ماجد زكي ، )  -4

5-   ( حمزة  يوسف  وعناية  علي  ميسون   ، ،  2015جواد  البصري  (  التدريس  استراتيجيات 

( ، العدد  21، جامعة بابل ، مجلد )  مجلة كلية التربية األساسية، بحث منشور ،  واللغة العربية 

 ( . 649-621( ، الصفحات )88)

6-  ( ، يوسف أحمد خليل  البصري في تحصيل  ( ،  2014الجوراني  التدريس  استراتيجية  أثر 

المتوسط ، العلم لدى طالبات الصف األول  مجلة  بحث منشور ،    مادة االحياء وتنمية عمليات 

 . ( 148  -118( الصفحات )58، العدد ) الفتح

تقويم اداء الطلبة المطبقين في اقسام  ( ،  2012الحديثي ، احسان عمر محمد سعيد احمد ، )  -7

"مجلة كلية  ،    علوم القران الكريم والتربية االسالمية في كليات التربية من وجهة نظر مشرفيهم 

 ( . 32( ، عدد الصفحات ) 2)، العدد  (23)، المجلد  التربية للبنات" 

  1، ط   إدارة الصف والمخرجات التربوية( ،  2012الخزاعلة محمد سلمان فياض وآخرون )   -8

 األردن .  –، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان 

، مكتبة الرشد    2، ط  مدخل إلى المناهج وطرق التدريس ( ،  2007الخليفة ، حسن جعفر )   -9

 المملكة العربية السعودية .  –ياض ناشرون وموزعون ، الر

،    2، ط  الثقافة البصرية والتعلم البصري( ،  2015دواير ، فرنسيس وديفيد مايك مور )   -10

 مصر .  –ترجمة نبيل جاد عزمي ، مكتبة بيروت ، القاهرة 

فاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات التالوة لدى  ( ،  2009)   كرم محمد الرقب ، أ  -11

الجامعة االسالمية ، غزة    )رسالة ماجستير غير منشورة( ،    الصف الحادي عشر طالب    ،–  

 فلسطين 
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مبادئ القياس والتقويم وتطبيقاته التربوية  ( ،  1992الروسان ، سليم سالمة وآخرون )  -12
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 والتوزيع . 

، الشركة التونسية للتوزيع    التدريس االصيل( ،  1987زين العابدين ، محمد الهاشمي ، )    -15

 .   تونس  –

16-  ( شبار  حنش  نضال   ، ،  2000الساعدي  رحاب  (  )في  التلفازي  البرنامج  استخدام  أثر 
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 . بغداد ، كلية التربية ابن رشد ، العراق 

 ، دار المسيرة ، عمان .  1، ط  تصميم البرامج التدريبية( ، 2011السكارنة ، بالل خلف ) -17
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