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ملخص: 
الو�سائط  ا�ستخدام  اأث��ر  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
لدى  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة 
نحوها،  واجتاهاتهم  جر�س  مبحافظة  ال�سيفية  املراكز  طلبة 
طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )266( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
من  كال  الدرا�سة  واتبعت  والثانوية،  الأ�سا�سية  املرحلتني 
نتائج  واأظهرت  التحليلي،  والو�سفي  التجريبي  �سبه  منهجي 
ا�ستخدام  ل�سالح  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة 
البعدي  التح�سيل  اختباري  على  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط 
ح�سابي  مبتو�سط  وامل��وؤج��ل   ،  )15،74( ح�سابي  مبتو�سط 
بني  وللتفاعل  اجلن�س  ملتغر  فرق  وجود  وعدم   ،  )13،94(
نحو  الطلبة  اجت��اه��ات  وج��اءت  واجلن�س،  التدري�س  طريقة 
التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام 
 )3،7( ح�سابي  مبتو�سط  مرتفعة  الكلية  الدرجة  على  املتقدمة 
 " املتحركة  واليوتيوب  الفيديو  مقاطع  جمال"  ول�سالح   ،
اأج��زاء  ع�رة  من  اأك��رث  ول�سالح   ،  )4،2( ح�سابي  مبتو�سط 
الثانوية  املرحلة  طلبة  ول�سالح   ،  )4،5( ح�سابي  مبتو�سط 
مبتو�سط  املدينة  بيئة  ول�سالح   ،  )4،6( ح�سابي  مبتو�سط 
اإح�سائية بني  ذات دللة  فروق  ، وعدم وجود   )4،4( ح�سابي 
اجلن�سني يف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة 

املتقدمة.  التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية 
التفاعلية،  املتعددة  الو�سائط  املفتاحية:  الكلمات 
جر�س،  حمافظة  ال�سيفية،  املراكز  املتقدمة،  التالوة  اأحكام 
التح�سيل  اختبار  ال��ف��وري،  التح�سيل  اختبار  الجت��اه��ات، 

املوؤجل. 

The impact of using interactive multimedia 
in learning advanced level of recitation rules 
among students of summer center in Jarash 
Governorate and their attitudes toward them

Abstract: 
This study aims to identify the impact of 

using interactive multimedia in learning advance 
recitation rules among students of summer center 
and their attitudes toward them. The sample of 
the study consisted of (266) students from primary 
and secondary stage. Both analytic descriptive 
and quasi experimental approaches were used 
in this study. The results of the study show that 
there are statistically significant differences in 
posttest and post - delayed test in favor of teaching 
methods (interactive multimedia) . But there are 
no statistically significant differences regarding to 
gender variables as well as the interaction between 
gender and teaching methods variables. On the 
other hand, students’ attitudes toward interactive 
multimedia in learning advance recitation rules 
were high with mean (3. 7) in favor of the following; 
YouTube episodes with mean (4. 2) , students who 
retain more than (10) chapters with mean (4. 5) , 
secondary stage students with mean (4. 6) , students 
who live in city with mean (4. 4) . Finally, there are 
no statistically significant differences in students’ 
attitudes toward interactive multimedia regarding 
to gender variables. 

Keywords: Interactive Multimedia, Advance 
Recitation Rules, Summer Center, Jerash 
Governorate, Attitudes, Posttest, Post - Delayed 
Test. 
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مقدمة: 
ال�ساحلة،  الأعمال  من  وتعليمه  الكرمي  القراآن  تعّلم  يعد 
ِذيَن اآَتْيَناُهُم  التي يتقرب بها العبد اإىل اهللَّ تعاىل، قال تعاىل: {الَّ
اْلِكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه اأُوَلِئَك ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه َفاأُوَلِئَك 
ا�رِشُوَن} )�سورة البقرة: 121( ، وقد اجتمعت ملعلم القراآن  ُهُم اخْلَ
فعن  والآخ��رة،  الدنيا  يف  والأف�سلية  اخلرية  ومتعلمه  الكرمي 
القراآن  ُكْم من َتَعَلّم  َخْرُ  " قال:  اهللَّ  ر�سول  اأن  عفان  بن  عثمان 
اهلل عليه  ، وقال �سلى   )1911  /4  ،2004 وَعَلَّمه" )البخاري، 
َلُكْم َمْن َتَعَلَّم اْلُقْراآَن َوَعَلَّمُه " )البخاري، 2004،  ْف�سَ و�سلم: " اإَِنّ اأَ

 . )1919  /4
وقد حث القراآن الكرمي يف كثر من اآياته على التالوة، قال 
ِمْن  َر�ُصواًل  ِفيِهْم  َبَعَث  اإِْذ  امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى   ُ اللَّ َمنَّ  {َلَقْد  تعاىل: 
ْكَمَة َواإِْن  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ اأَْنُف�ِصِهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ
اَلٍل ُمِبنٍي} )اآل عمران،164(، وقال تعاىل:  َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �صَ
لَّ  �صَ َوَمْن  ِلَنْف�ِصِه  َيْهَتِدي  ا  َفاإِمنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  اْلُقْراآن  اأَْتلَُوا  {َواأَْن 
التمكن من قراءة  92(.واأن  )النمل،  امْلُْنِذِريَن}  ِمَن  اأََنا  اَ  اإِمنَّ َفُقْل 
القراآن الكرمي ل ي�ستقيم اإل بتالوته وفق اأحكام التالوة والتجويد، 
فعن عائ�سة ر�سي اهللَّ عنها قالت: قال ر�سول اهللَّ �سلى اهلل عليه 
َرِة،  َفَرِة الِكَراِم الرَبَ و�سلم: " اَلِّذي َيْقَراأُ الُقْراآَن َوُهَو َماِهٌر ِبِه َمَع ال�َسّ
َواَلِّذي َيْقَراأُ اْلُقْراآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه �َساٌقّ َلُه اأْجَراِن" )م�سلم، 

 .  )549  /1  ،2008
وقد اأهتم امل�سلمون بتعلم وتعليم احكام التالوة ا�ستجابًة 
ُبُيوِت  ِمْن  َبْيٍت  يِف  اجْتَمَعَ َقْوٌم  "مَا  و�سلم:  اهلل عليه  لقوله �سلى 
ِكيَنُة  َعَلْيِهُم ال�سَّ َنَزَلْت  اإِلَّ  َبْيَنُهْم  َوَيَتَداَر�ُسوَنُه   ِ َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللَّ  ِ اهللَّ
ُ ِفيَمْن ِعْنَدُه..... "  اَلِئَكُة َوَذَكَرُهُم اهللَّ ْتُهُم امْلَ ْحَمُة َوَحفَّ َوَغ�ِسَيْتُهُم الرَّ
)م�سلم،  2008، 4/ 2047( ، وكان اأ�سحاب ر�سول اهللَّ �سلى اهلل 
عليه و�سلم اإذا اجتمعوا اأمروا واحداً منهم يقراأ والباقون ي�ستمعون 
من  الأم��ة  �سلف  "كان  كما   ،  )590  /11  ،2004 تيمية،  )ابن 
قلوبهم،  ل�سالح  وتابعيهم يجتمعون عليه  والتابعني،  ال�سحابة 

وزكاة نفو�سهم" )ابن تيمية، 2004، 11/ 560( . 
املدار�س  لطلبة  الكرمي  القراآن  وتعليم  تعلم  لأهمية  ونظراً 
يف مراحلهم التعليمية، فقد اهتمت املراكز ال�سيفية بتعلم القراآن 
الكرمي وتعليمه تالوًة وجتويداً لهوؤلء الطلبة، ملا له الأثر الفعال 
يف تكوين ال�سخ�سية الإ�سالمية للنا�سئة من املتعلمني، فعن عمر 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال"  اأن  بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
ُع ِبِه اآَخِريَن " )البخاري،  اأَْقَواًما،  َوَي�سَ َ َيْرَفُع ِبَهَذا اْلِكَتاِب  اإَِنّ اهلَلّ

 .  )141  /1  ،2004
م�صكلة الدرا�صة وا�صئلتها: نظراً لهتمام الآباء والأمهات 
يف  بت�سجيلهم  واإتقانها  التالوة  اأحكام  اأبنائهم  بتعليم  املتزايد 
فاإن  جر�س،  مبحافظة  املدر�سية  العطلة  اأثناء  ال�سيفية  املراكز 
احلاجة امللحة تدعو اإىل البحث عن طريقة تعليمية فاعلة وحديثة 
لتعليم املتعلمني اأحكام التالوة والتجويد، ومبا اأن الباحثني قد 

لحظا اأن هناك اهتمامًا وا�سحًا من الطلبة بالو�سائط املتعددة 
التفاعلية وامتالكهم ملهاراتها، مما قد ي�سهم يف اإثارة دافعيتهم 
الدرا�سة  م�سكلة  متثلت  بذلك  التالوة،  اأحكام  تعلم  على  لالإقبال 
الو�صائط  ا�صتخدام  اأث��ر  ما  الرئي�س:  �سوؤالها  عن  بالإجابة 
لدى  املتقدمة  التالوة  اأحكام  التفاعلية يف تعلم  املتعددة 
طلبة املراكز ال�صيفية مبحافظة جر�س واجتاهاتهم نحوها؟ 

وقد انبثق من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة البحثية الآتية: 
اأول: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ●

لأحكام  واملوؤجل  الفوري  التح�سيل  يف   )α≤0.05( الدللة 
التالوة املتقدمة لدى طلبة املراكز ال�سيفية يف حمافظة جر�س 
الطريقة  التفاعلية،  املتعددة  )الو�سائط  التدري�س  لطريقة  تعزى 

التقليدية( ؟ 
ثانيًا: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ●

الدللة )α≤0.05( لدى طلبة املراكز ال�سيفية مبحافظة جر�س 
)الذكور،  الطلبة  جلن�س  تعزى  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم  يف 

الإناث( ؟ 
ثالثًا: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ●

الدللة )α≤0.05( لدى طلبة املراكز ال�سيفية مبحافظة جر�س 
طريقة  بني  للتفاعل  تعزى  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم  يف 

التدري�س واجلن�س؟ 
رابعًا: ما اجتاهات طلبة املراكز ال�سيفية يف حمافظة  ●

جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام 
التالوة املتقدمة؟ 

عند  ● اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  توجد  هل  خام�سًا: 
م�ستوى الدللة )α≤0.05( بني اجتاهات طلبة املراكز ال�سيفية 
يف حمافظة جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية يف 
)اجلن�س،  الدرا�سة  تعزى ملتغرات  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم 

م�ستوى احلفظ، املرحلة الدرا�سية، البيئة التعليمية( ؟ 
اأهداف الدرا�صة: تهدف الدرا�سة اإىل: 

Ù  اأثر توظيف الو�سائط املتعددة التفاعلية يف ا�ستق�ساء 
لدى طلبة  املتقدمة  التالوة  لأحكام  واملوؤجل  الفوري  التح�سيل 

املراكز ال�سيفية مبحافظة جر�س. 
Ù  وطريقة الإن���اث(  )ال��ذك��ور،  الطلبة  جن�س  اأث��ر  تعرف 

التقليدية(  الطريقة  التفاعلية،  املتعددة  )الو�سائط  التدري�س 
اأحكام  تعلم  يف  التدري�س  وطريقة  الطلبة  جن�س  بني  والتفاعل 

التالوة املتقدمة لدى طلبة املراكز ال�سيفية مبحافظة جر�س. 
Ù  حمافظة يف  ال�سيفية  املراكز  طلبة  اجتاهات  تعرف 

جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام 
م�ستوى  )اجلن�س،  الدرا�سة  ملتغرات  تعزى  املتقدمة  التالوة 

احلفظ، املرحلة الدرا�سية، البيئة التعليمية( . 

التعريفات اإلجرائية للدراسة: 
ا�سرتاتيجيات  ◄ هي  التفاعلية:  املتعددة  الو�صائط 
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املكتوبة،  )الن�سو�س  القائمة على جمموعة من  والتعلم  التعليم 
وال�سور  امللونة،  والر�سومات  البيانية،  والأ�سكال  واخلرائط 
الناطقة، ومقاطع  الثابتة، والأ�سوات واملج�سمات  الفوتوغرافية 
اأحكام  تدري�س  يف  امل�ستخدمة   ، املتحركة(  واليوتيوب  الفيديو 
التالوة املتقدمة لطلبة املراكز ال�سيفية يف حمافظة جر�س للعام 

الدرا�سي2014/ 2015م. 
على  ◄ املعتِمدة  التعليم  طريقة  هي  التقليدية:  الطريقة 

اللفظي  بالتوا�سل  املتقدمة  التالوة  اأحكام  الطلبة  لتعليم  املعلم 
مع الطلبة من خالل ال�رح واملناق�سة والتلقني وتبادل الأ�سئلة 

والأجوبة واحلوار والتطبيقات العملية بالتناوب بني الطلبة. 
املت�سمنة  ◄ التعليمية  املادة  املتقدمة:  التالوة  اأحكام 

واألقابها و�سفاتها،  )اأنواع احلروف وخمارجها  الآتية:  املحاور 
وخمارج الل�سان وحركته، والتفخيم والرتقيق، والوقف والبتداء، 
والروم وال�سمام، وال�سكتات، والأحرف ال�سبعة، والقراءات ال�سبع( 

 .
امل��ع��ارف  ◄ جمموعة  ال��ف��وري:  ال��درا���ص��ي  التح�صيل 

التالوة  باأحكام  اخلا�سة  واملهارات  وامل�سطلحات  واملفاهيم 
املتقدمة التي يكت�سبها الطالب نتيجة مروره باخلربة التعليمية 
اأثناء تعلم اأحكام التالوة املتقدمة، ويقا�س بالعالمة الكلية التي 
يح�سل عليها الطالب يف اختبار التح�سيل املو�سوعي من نوع 
الأختيار من متعدد، والذي اأعده الباحثان لأغرا�س هذه الدرا�سة، 

وذلك بعد النتهاء من درا�سة املادة التعليمية مبا�رة. 
امل��ع��ارف  ◄ جمموعة  امل��وؤج��ل:  ال��درا���ص��ي  التح�صيل 

التالوة  باأحكام  اخلا�سة  واملهارات  وامل�سطلحات  واملفاهيم 
املتقدمة التي يكت�سبها الطالب نتيجة مروره باخلربة التعليمية 
اأثناء تعلم اأحكام التالوة املتقدمة، ويقا�س بالعالمة الكلية التي 
يح�سل عليها الطالب يف اختبار التح�سيل املو�سوعي من نوع 
الختيار من متعدد، والذي اأعده الباحثان لأغرا�س هذه الدرا�سة، 
وذلك بعد ثالثة اأ�سابيع من النتهاء من تطبيق اختبار التح�سيل 

الفوري. 
من  ◄ الطلبة  يتعلم  تعليمية  جتمعات  ال�صيفية:  املراكز 

الإجازة  خالل  تنفيذها  ويتم  املتقدمة،  التالوة  اأحكام  خاللها 
وحتت  2015م،  الدرا�سي2014/  العام  نهاية  بعد  ال�سيفية 
يف  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعليم  يف  موؤهلني  معلمني  اإ�راف 

حمافظة جر�س. 
يف  ◄ ال�سيفية  امل��راك��ز  طلبة  ا�ستجابات  االجت��اه��ات: 

يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  نحو  جر�س  حمافظة 
تعلم اأحكام التالوة املتقدمة يف �سوء مقيا�س الجتاهات الذي 

اأعده الباحثان. 

وأهميتها  التفاعلية  املتعددة  الوسائط  إسرتاتيجية 
التعليمية

التعليمية  العملية  حت�سني  يف  املتعددة  الو�سائط  ت�سهم 
بو�سائلها املتنوعة اجلاذبة للتعلم، وتاأثرها الفاعل يف التح�سيل 

املعريف لدى الطلبة، لعتمادها على حوا�س املتعلم وتفاعلها مع 
املواقف التعليمية، مما ي�سهل الحتفاظ باملعلومات وا�ستدعائها 
التعليمية،  وحاجاته  العقلية  وا�ستعداداته  الذاتية،  قدراته  وفق 
بها  تتميز  خل�سو�سية  وجاذبية  متعة  اأكرث  برامج  وبتقدميها 
من حيث اإظهار احلركة وال�سوت وال�سورة والر�سومات والألوان 

)العجلوين واأبو زينة، 2006( . 
الو�سائط املتعددة  التي توفرها  التفاعلية  العملية  اأن  كما 
توؤدي اإىل اندماج املتعلم يف العملية التعليمية باعتباره العن�ر 
للم�ساركة  دافعيته  من  يزيد  مما  املتعددة،  للو�سائط  املحرك 
الفاعلة اأثناء التعلم مع تخطي احلدود الزمانية واملكانية وتوفر 
الوقت واجلهد يف التعلم والتعليم، والتغلب على �سعوبات التعلم 
حت�سن  مع  الرتبوية  القيم  منظومة  وبناء  التعليم،  ومعوقات 
)عيادات،  التعليم  يف  التكنولوجيا  دمج  نحو  الطلبة  اجتاهات 

 . )2009 2004؛ الب�سايرة والفتينات، 
التعليمية  الأهداف  املتعددة على حتقيق  الو�سائط  وتعمل 
يزيد  فاعل  �سفي  مناخ  اإيجاد  اإىل  وت�سعى  م�ستوياتها،  بجميع 
من م�ساركة الطلبة يف املواقف التدري�سية، لتميزها بخ�سائ�س 
اخل�صائ�س  هذه  ومن  الرتبوية،  مقا�سدها  حتقيق  يف  ت�سهم 

 (2009 Bunzel & Morris,؛ : (Luan et al, 2005

Ù  الو�سائط اأن  تعني  والتي  العنا�ر:  يف  التكاملية 
املتعددة تت�سمن اأكرث من عن�ر يف الإطار اأو ال�ريحة الواحدة، 
كاحتواء ال�ريحة على ن�س و�سوت و�سورة وفيديو، وبذلك فاإن 
هذه العنا�ر ل تعمل ب�سكل منف�سل بع�سها عن بع�س، ولكنها 
املرجو  التعليمية  الأه��داف  لتحقيق  بع�س  مع  بع�سها  تتكامل 

حتقيقها. 
Ù  الو�سائط املتعددة اأن  التعليم: والتي تعني  التفريد يف 

تتيح فر�س التعلم الذاتي، كما وي�ستطيع الطلبة التفاعل والتعامل 
معها على اختالف م�ستوياتهم وقدراتهم ومهاراتهم. 

Ù  الو�سائط تعد  حيث  التعليمية:  الأمن���اط  يف  التنوع 
املتعددة بيئة متنوعة مبا حتتويه من عنا�ر خمتلفة، من حيث 
على  وت�ساعد  كما  الإجرائية،  والأن�سطة  املعرفية،  املعلومات 
التنويع يف اأ�ساليب التعليم واأ�ساليب التقومي وفقًا للنمط التعليمي 
اأم �سمعيًا  اأم ب�ريًا  اأكان �سمعيًا  �سواء  املراد حتقيقه وتقوميه، 

وب�ريًا اأم تفاعليًا. 
Ù  العاملية يف التوا�سل: ويتحقق ذلك من خالل ارتباط

بع�س عنا�ر الو�سائط املتعددة بال�سبكة العنكبوتية كالن�سو�س 
املت�سعبة، وال�سور التفاعلية، والتي من خاللها ي�ستطيع املتعلم 
احل�سول على معلومات واأن�سطة ومهارات اإ�سافية تت�سف باأنها 

ذات طابع عاملي. 
Ù  الو�سائط تتيح  املعرفة:  اإىل  الو�سول  يف  الإت��اح��ة 

اأو  املعرفة، دومنا حواجز مكانية  اإىل  الو�سول  للطلبة  املتعددة 
معوقات زمانية، مما ي�ساعد على نقل التعلم من البيئة ال�سفية 

املدر�سية اإىل بيئات متباعدة يف زمانها ومكانها. 
Ù  التفاعلية يف مواقفها التعليمية: حيث يتفاعل املتعلم
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ي�ستطيع  حيث  املتعددة،  الو�سائط  خالل  من  عر�سه  يتم  ما  مع 
اآخر وفق حاجاته التعلمية، وحماكاة  النتقال من مو�سوع اإىل 
حيوية  مواقف  يف  لتطبيقه  و�سائطها،  خالل  من  تعلمه  يتم  ما 

واقعية. 
وحركة  ن�صو�صها  بتنوع  املتعددة  الو�صائط  وتتعدد 
نوفل،  2011؛  )الع�صريي،  اأنواعها  اأهم  ومن  واأ�صواتها،  �صورها 

2010؛ فتح الل، 2009( : 

Ù  املقروءة الن�سو�س  جميع  وهي  املكتوبة:  الن�سو�س 
وا�سحة  بخطوط  مكتوبة  معلومات  اأو  اإر���س��ادات  متثل  التي 

بحجومها واألوانها. 
Ù  الناطق بقراءة اللغة املنطوقة: والتي تتمثل بال�سوت 

بع�س الن�سو�س املكتوبة اأو و�سف للم�ساهد املعلومة. 
Ù  اأو الطبيعية  الأ���س��وات  وه��ي  ال�سوتية:  امل��وؤث��رات 

والبيانات  الأح��داث  عر�س  ترافق  التي  الت�سويرية  املو�سيقى 
املعرو�سة. 

Ù  البيانية واجل��داول  الر�سومات  وهي  اخلطية:  الر�سوم 
باأب�سط  املعرفية  املعلومات  ت�ساعد على تو�سيح  التي  واخلرائط 

�سورها للتفاعل معها. 
Ù  الثابتة املتحركة  غر  ال�سور  وهي  الثابتة:  ال�سور 

متخ�س�سة  برامج  خالل  من  اإنتاجها  ويتم  �سخو�سها،  بثبات 
 . )3d 2 اأوd( وباأ�سكالها املتعددة )Flash Macromedia( :مثل

برامج الفيديو: وهي عبارة عن لقطات متحركة ميكن  -
الربامج  بع�س  من  اأو  الرقمية  الكامرات  من  عليها  احل�سول 

 . )Camtasia( :املتخ�س�سة مثل
خالل  - من  الواقع  حماكاة  وهي  الفرتا�سي:  الواقع 

الالزمة  الأدوات  بتوفر  للواقع  �سبيهة  ظ��روف  يف  الن��دم��اج 
للتعامل مع مثل هذا الواقع. 

الدرا�صات ال�صابقة: تنوع�ت الدرا�سات التي تناولت ا�ستخدام 
بع�س الو�سائط املتعددة يف تعليم املباحث التدري�سية، ومنها: 

التعرف  هدفت  التي   )2003( والعيا�رشة  عبدالل  درا�سة 
الكرمي  القراآن  تعلم تالوة  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  اأثر  اإىل معرفة 
اأثراً  يرتك  التالوة  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  كان  اإذا  ما  ومعرفة 
اختيار  ومت  ال��ع��ام،  التح�سيلي  امل�ستوى  باختالف  يختلف 
�سابطة  واأخ��رى  طالبًا،   )23( من  مكونة  جتريبية  جمموعة 
يف  الإع��دادي  الثالث  ال�سف  طلبة  من  طالبًا   )25( من  مكونة 
اإحدى املدار�س اخلا�سة ب�سلطنة عمان، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�سابطة يف الختبار 
البعدي يف جميع الأحكام، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية تعزى للم�ستوى التح�سيلي العام للطالب. 
برامج  اأث��ر  عن  الك�سف  هدفت  التي   )2004( مطر  درا�سة 
لدى طلبة مركز  التجويد  تنمية مهارات  املتعددة يف  بالو�سائل 
وا�ستخدم  بغزة،  الإ�سالمية  باجلامعة  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ 
الباحث اختبار حت�سيلي نظري وتطبيقي على عينة مكونة من 

اإحداها  تعلمت  جمموعات  ثالث  على  توزيعهم  مت  طالبًا   )60(
املعلم،  مب�ساعدة  املتعددة،  الو�سائل  با�ستخدام  التجويد  مهارة 
وقد  التقليدية،  بالطريقة  والثالثة  الفيديو،  با�ستخدام  والثانية 
تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 
اأداء طلبة مركز حتفيظ القراآن الكرمي يف مهارة التجويد تعزى اإىل 
با�ستخدام  مقارنة  املعلم  مب�ساعدة  املتعددة  الو�سائل  ا�ستخدام 
الطريقة التقليدية ل�سالح الو�سائل املتعددة، ووجود فروق تعزى 
ل�سالح  الفيديو  با�ستخدام  مقارنة  املتعددة  الو�سائل  ل�ستخدام 

الو�سائل املتعددة. 
امل�سجل  ا�ستخدام  فعالية  بعنوان:   )2007( حماد  درا�سة 
كو�سيط تعليمي يف تعلم اأحكام التالوة والتجويد لدى الدار�سني 
على  طبقت  وقد  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  الرتبية  بربنامج 
عينة مكونة من )72( طالبًا وطالبًة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج 
متو�سط  اإح�سائية بني  دللة  ذات  فروق  عدم وجود  اأهمها  كان 
دللة  ذات  فروق  ووجود  القبلي،  الختبار  يف  املجموعتني  اأداء 

اإح�سائية ل�سالح املجموعة التجريبية يف الختبار البعدي. 
درا�سة ليو واآخرون ), Liu et al 2011( التي هدفت التعرف 
البيئة  وحت�سني  اأغناء  يف  ودوره��ا  املتعددة  الو�سائط  اأثر  على 
وطالبًة  طالبًا   )220( على  تطبيقها  مت  حيث  للطلبة،  التعليمية 
قام  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  اأمريكيا،  يف  ال�ساد�س  ال�سف  يف 
الباحثون بت�سميم ا�ستبانة مكونة من )35( فقرة، بالإ�سافة اإىل 
ثالثة اأ�سئلة مفتوحة يعرب فيها الطلبة عن خرباتهم واجتاهاتهم 
وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  املتعددة،  الو�سائط  نحو 
يتعلق  فيما  والإن��اث  الذكور  بني  اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق 
اإىل  ذلك  الباحث  عزى  وقد  املتعددة،  الو�سائط  نحو   بالدافعية 
فاعلية برامج الو�سائط املتعددة يف ا�ستثارة دافعية الطلبة للتعلم 
ولدورها يف اإغناء وحت�سني البيئة التعليمية للطلبة ذكوراً واإناثًا، 
لعن�ر  �سعيفة  ميوًل  اأظهروا  الطلبة  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
العينة  اأفراد  من   )%  5( اإىل  و�سلت  منخف�سة  وبن�سبة  ال�سورة 
وقد عزى الباحثون ذلك اإىل عدم توافر عن�ر احلركة يف ال�سور. 
 Sivakumaran et al,( واآخ��رون  �صيفاكماران  درا���س��ة 
الو�سائط  الطلبة نحو  التعرف على اجتاهات  التي هدفت   )2012
املتعددة يف املوقف ال�سفي، ومت تطبيق اأداة الدرا�سة )املقابلة( 
ال�سابع والثامن والتا�سع يف ولية  ال�سف  على عينة من طالب 
)Louisiana( يف الوليات املتحدة الأمريكية بلغ عددها )45( 
طالبًا، حيث تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الطلبة ميتلكون درجة 
ر�سا مرتفعة واجتاهات اإيجابية عن التعلم بالو�سائط املتعددة. 
مع  احلالية  الدرا�سة  اتفقت  ال�صابقة:  الدرا�صات  خال�صة 
درا�سة كل من )عبداهلل والعيا�رة، 2003؛ مطر، 2004؛ حماد، 
تعلم  يف  املتعددة  الو�سائط  برامج  اأثر  عن  الك�سف  يف   )2007
تالوة القراآن الكرمي، وتنمية مهارات التجويد، ومع درا�سة )مطر، 
2004( يف اختيار عينة الدرا�سة من طلبة مراكز حتفيظ القراآن 
مطر،  2003؛  والعيا�رة،  )عبداهلل  من  كل  درا�سة  ومع  الكرمي، 
كاأداة  التح�سيل  اختبار  ا�ستخدام  يف   )2007 حماد،  2004؛ 
للدرا�سة، ومع درا�سة  (Liu et al 2011 ,)با�ستخدام )ال�ستبانة( 
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الو�سائط املتعددة يف  ا�ستخدام  الطلبة نحو  يف قيا�س اجتاهات 
التعلم. واختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة بالتعرف 
اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  اأثر  اىل 
التالوة املتقدمة لدى طلبة املراكز ال�سيفية واجتاهاتهم نحوها 

مبحافظة جر�س. 
اأثر  اىل  التعرف  على  الدرا�سة  اقت�رت  الدرا�صة:  حدود 
التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام 
الثانوية  املرحلتني  يف  ال�سيفية  املراكز  طلبة  لدى  املتقدمة 
الدرا�سي  للعام  والأ�سا�سية مبحافظة جر�س واجتاهاتهم نحوها 

2015م.   /2014
متغريات الدرا�صة، وت�سمل املتغرات امل�ستقلة واملتغرات 

التابعة الآتية: 
Ù  :املتغرات امل�ستقلة، وت�سمل
طريقة التدري�س، وت�سمل: الو�سائط املتعددة التفاعلية،  -

الطريقة التقليدية. 
اجلن�س، وي�سمل: ذكور، اإناث.  -
م�ستوى احلفظ، وي�سمل: ثالثة اأجزاء فاأقل، ع�رة اأجزاء  -

فاأقل، اأكرث من ع�رة اأجزاء
الدنيا،  - الأ�سا�سية  املرحلة  وي�سمل:  الدرا�سية،  املرحلة 

واملكونة من ال�سفوف )الأول، 
-  ، وال�ساد�س(  واخلام�س،  والرابع،  والثالث،  والثاين، 

)ال�سابع،  ال�سفوف  من  واملكونة  العليا،  الأ�سا�سية  واملرحلة 
والثامن، والتا�سع، والعا�ر( . 

البيئة التعليمية، وت�سمل: املدينة، الريف.  -
Ù  :املتغرات التابعة، وت�سمل
التح�سيل، وي�سمل )الختبار البعدي الفوري، الختبار  -

املوؤجل( 
الجتاهات -

التجريبي،  الباحثان املنهج �سبه  ا�ستخدم  الدرا�صة:  منهج 
واملنهج الو�سفي امل�سحي. 

الطريقة واإلجراءات: 
جمتمع الدرا�صة وعينتها: تكون جمتمع الدرا�سة من جميع 
 )420( عددهم  والبالغ  جر�س  مبحافظة  ال�سيفية  املراكز  طلبة 
طالبًا   )266( الدرا�سة  اأف��راد  عينة  عدد  وبلغ  وطالبة،  طالبًا 
وتوزيعهم  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة 
با�ستخدام  التالوة  اأحكام  تدر�سان  �سعبتان  �سعب:  ثمان  على 
طالبًا،   )35( طالبها  عدد  بلغ  ذكور  اأحدهما  املتعددة  الو�سائط 
املدينة،  يف  طالبًة   )33( طالباتها  عدد  وبلغ  اإن��اث  والأخ��رى 
و�سعبتان يف الريف اإحداهما ذكور عددها )33( طالبًا، والأخرى 
اإناث بلغ عددها )32( طالبة، و�سعبتان تدر�سان اأحكام التالوة 
با�ستخدام الطريقة التقليدية، �سعبة ذكور بلغ عدد طالبها )37( 

يف  طالبة   )34( طالباتها  ع��دد  وبلغ  اإن��اث  والأخ���رى  طالبًا، 
الطريقة  با�ستخدام  التالوة  اأحكام  تدر�سان  و�سعبتان  املدينة، 
التقليدية يف الريف اإحداهما ذكور بلغ عدد طلبتها )32( طالبًا، 

والأخرى اإناث بلغ عدد طالباتها )30( طالبًة. 
اأدوات الدرا�صة: ت�سمنت الدرا�سة الأدوات الآتية: 

Ù  مقرر حمتوى  �سياغة  اإع��ادة  مت  التعليمي،  املحتوى 
واألقابها  وخمارجها  احلروف  )اأن��واع  الآتية:  للوحدات  التالوة 
والرتقيق،  والتفخيم  وحركته،  الل�سان  وخم��ارج  و�سفاتها، 
والأح��رف  وال�سكتات،  والإ�سمام،  وال��روم  والب��ت��داء،  والوقف 
بالو�سائط  اإحداهما  بطريقتني   ، ال�سبع(  وال��ق��راءات  ال�سبعة، 

املتعددة التفاعلية، والأخرى بالطريقة التقليدية. 
Ù  الختبار التح�سيلي البعدي واملوؤجل، حيث مت حتليل

حمتوى مقرر التالوة للوحدات الآتية: )اأنواع احلروف وخمارجها 
والتفخيم  وحركته،  الل�سان  وخم���ارج  و�سفاتها،  واألقابها 
وال�سكتات،  والإ�سمام،  وال��روم  والب��ت��داء،  والوقف  والرتقيق، 
والأحرف ال�سبعة، والقراءات ال�سبع( ، واإعداد اختبار بعد التحقق 
من �سدقه وثباته بلغ عدد فقراته )40( فقرة من نوع اختيار من 
متعدد موزعة على جميع م�ستويات بلوم وفق جدول املوا�سفات 
 )8( ، تطبيق   )10( ، فهم وا�ستيعاب   )12( الآتي: معرفة وتذكر 
معامالت  ا�ستخراج  ومت   ،  )1( تقومي   ،  )3( تركيب   ،  )6( حتليل 
، وتراوحت   )0،70  - 0،50( ال�سعوبة لالختبار فرتاوحت بني 
عالمات  توزعت  وقد   ،  )0،83  -  0،64( بني  التمييز  معامالت 
الختبار بعالمة واحدة لكل فقرة من فقرات الختبار مبجموع 
املئوية  الن�سبة  ح�ساب  مت  وق��د  ككل،  لالختبار  عالمة   )40(

ومرجعية قبول الفقرات اأو ا�ستبعادها وفق املعادلت الآتية: 

* معامل ال�سعوبة = جمموع العالمات املح�سلة لل�سوؤال )الفقرة( × %100
                              عدد الطلبة × عالمة ال�سوؤال

* معامل التمييز: = 

جمموع العالمات من الفئة العليا  -   جمموع العالمات من الفئة الدنيا
             عدد اأفراد اإحدى الفئتني × عالمة ال�سوؤال

اخلطوات  باتباع  للفقرة  التمييز  معامل  ا�صتخراج  ويتم 
االآتية: 
ترتيب عالمات الطلبة الكلية ترتيبًا تنازليًا.  -
حتديد الفئة العليا )27 %( وهم من ح�سلوا على اأعلى  -

اأدنى  على  ح�سلوا  من  وهم   )%  27( الدنيا  والفئة  العالمات، 
العالمات. 

مقيا�س الجتاهات: مت تطّوير ا�ستبانة لقيا�س اجتاهات  -
تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  نحو  الطلبة 
وهي:  جمالت،  اأربعة  من  املقيا�س  تكون  حيث  التالوة،  اأحكام 
والر�سومات  البيانية،  والأ�سكال  واخلرائط  املكتوبة  )الن�سو�س 
واملج�سمات  والأ�سوات  الثابتة،  الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة 
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الناطقة، ومقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة( ، بال�ستفادة من 
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة )اأبو �سقر وح�سن، 

 . )2011 Liu et al  ، 2008؛ 

للمحتوى  الظاهري  ال�سدق  ا�ستخراج  والثبات: مت  ال�صدق 
بعر�سها  الجتاهات،  وملقيا�س  التح�سيلي  ولالختبار  التعليمي 
التدري�س اجلامعي،  اأع�ساء هيئة  على ثمانية من املحكمني من 
ومن حملة درجة الدكتوراة يف التخ�س�سات الآتية: )تكنولوجيا 
واملناهج  والتقومي،  والقيا�س  الإ�سالمية،  والرتبية  التعليم، 
مالءمة  م��دى  على  للحكم  ال��رتب��وي(  النف�س  وعلم  والتدري�س، 
الختبار  فقرات  �سياغة  وو�سوح  للطلبة،  التعليمي  املحتوى 
�سوء  ويف  لغتها،  و�سالمة  الجت��اه��ات،  ومقيا�س  التح�سيلي 
احلذف  حيث  من  الالزمة  الت�سويبات  اإج��راء  مت  توجيهاتهم 
والإ�سافة والتعديل، وبذلك بلغ عدد فقرات الختبار التح�سيلي 
ب�سورته  الجتاهات  ومقيا�س  فقرة،   )40( النهائية  ب�سورته 

النهائية )24( فقرة. 
ول�ستخراج ثبات الختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاهات 
مت تطبيق واإعادة تطبيق الختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاهات 
الدرا�سة،  )49( طالبًا وطالبة من جمتمع  عينة مكونة من  على 
يومًا،   )14( قدره  زمني  بفا�سل  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  غر  ومن 
وقد بلغ معامل الثبات لالختبار التح�سيلي )0،85( ، وملقيا�س 
ومت  الدرا�سة،  لأغرا�س  مقبولة  قيم  وهي   ،  )0،82( الجتاهات 
احت�ساب معامل الت�ساق الداخلي لعينة الثبات بطريقة كرونباخ 
 ،  )0،82( التح�سيلي  لالختبار  الثبات  قيمة  بلغت  حيث  األفا 
وملقيا�س الجتاهات )0،81( ، وبذلك يتمتع الختبار التح�سيلي 

ومقيا�س الجتاهات بدرجة مقبولة من ال�سدق والثبات. 
مت  لتف�سرها،  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  مع  وللتعامل 
م�ستويات:  ثالثة  اإىل  الدرا�سة  اأدات��ي  درج��ات  تق�سيم  اعتماد 
منخف�سة، ومتو�سطة، ومرتفعة، وقد مت ح�ساب مدى كل من هذه 

امل�ستويات الثالثة وفق املعادلة الآتية: 

الدرجة =  القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل
                                    عدد امل�ستويات

1.33 =       4     =       1– 5     =
  3                     3         

وقد مت حتديد املقيا�س الآتي للتعامل مع قيم املتو�سطات 
احل�سابية على النحو الآتي: 

املتو�سطات 1.33  - 33.2 م�ستوى منخف�س -
املتو�سطات من 2،34  - 67.3 م�ستوى متو�سط -

املتو�سطات اأكرث من 68.3 م�ستوى مرتفع -

هناك  كانت  اإذا  فيما  ملعرفة  الدرا�صة:  جمموعات  تكافوؤ 
بني   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
الطلبة  لعالمات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
نتائج جمموعات  تكافوؤ  التحقق من  الدرا�سة، مت  يف جمموعات 

الدرا�سة على اختبار التح�سيل )القبلي( كما يف اجلدول )1( 

ملخص إجراءات الدراسة: 
Ù  واملنهج امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم 

�سبه التجريبي. 

Ù  تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املراكز ال�سيفية
مبحافظة جر�س والبالغ عددهم )420( طالبًا وطالبًة، وبلغ عدد 

عينة اأفراد الدرا�سة )266( طالبًا وطالبًة. 

Ù  ،التعليمي املحتوى  م��ن:  ال��درا���س��ة  اأدوات  تكونت 
لقيا�س  وا�ستبانة  وامل��وؤج��ل،  البعدي  التح�سيلي  والختبار 

اجتاهات الطلبة، والتحقق من ال�سدق والثبات اخلا�س بهم. 

Ù  :الآتية الإح�سائية  الأ�ساليب  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
التباين  وحتليل  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
امل�سرتك )Way ANCOVA 2( ، حتليل التباين الرباعي املتعدد، 

املقارنات البعدية بطريقة �سيفيه. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة )الأول والثاين والثالث( مت  ◄

ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الثنائي امل�سرتك، وكانت النتائج 
كما هي مبينة يف اجلدولني )1، 2( ، وفيما ياأتي تو�سيح لها: 

اأول: لالإجابة عن ال�سوؤال الأول والذي ن�سه "هل توجد  ●
 )α≤0.05( فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة
يف التح�صيل الفوري واملوؤجل الأحكام التالوة املتقدمة لدى 
لطريقة  تعزى  جر�س  حمافظة  يف  ال�صيفية  املراكز  طلبة 
التدري�س )الو�صائط املتعددة التفاعلية، الطريقة التقليدية( 
كما  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ؟ 

يف اجلدول )1( الآتي: 
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اجلدول )1( 
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طلبة املجموعتني( الو�صائط املتعددة التفاعلية، الطريقة التقليدية( على اختبار حت�صيل اأحكام التالوة املتقدمة القبلي والبعدي الفوري 

واملوؤجل وفقاً ملتغري اإ�صرتاتيجية التدري�س

اجلن�س

املتو�صطات 
احل�صابية

واالنحرافات 
املعيارية

االختبار البعدياالختبار القبلي
االختبار املوؤجلالفوري

الو�صائط املتعددة الطريقة التقليدية
التفاعلية

الطريقة 
التقليدية

الو�صائط املتعددة 
التفاعلية

الطريقة 
التقليدية

الو�صائط املتعددة 
التفاعلية

الذكور

املتو�سطات 
5,735,7510,9315,378,5813,49احل�سابية

النحرافات 
2,392,412,512,011,831,51املعيارية

الناث

املتو�سطات 
5,285,2911,8716,129,4714,39احل�سابية

النحرافات 
2,832,832,932,641,411,28املعيارية

املجموع

املتو�سطات 
5,505,5211,4015,749,0213,94احل�سابية

النحرافات 
2,612,612,722,321,621,39املعيارية

عالمة الختبار من 40 عالمة 

يتبني من اجلدول )1( عدم وجود فرق ظاهري بني متو�سط 
املتقدمة  التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  الطلبة  عالمات 
املتعددة  الو�سائط  التقليدية،  )الطريقة  املجموعتني  يف  القبلي 
جمموعة  لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  كان  حيث  ؛  التفاعلية( 
الطريقة التقليدية )5،50( ، وبانحراف معياري )2،61( ، وجاء 
املتو�سط احل�سابي لدرجات جمموعة الو�سائط املتعددة التفاعلية 
)5،52( ، وبانحراف معياري )2،61( ، ويتبني من اجلدول )1( 
اختبار  على  الطلبة  عالمات  متو�سط  بني  ظاهري  فرق  وج��ود 
حت�سيل اأحكام التالوة املتقدمة البعدي الفوري يف املجموعتني 
كان  حيث  ؛  التفاعلية(  املتعددة  الو�سائط  التقليدية،  )الطريقة 
املتو�سط احل�سابي لدرجات جمموعة الطريقة التقليدية )11،40( 
احل�سابي  املتو�سط  جاء  بينما   ،  )2،72( معياري  وبانحراف   ،
 ،  )15،74( التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  جمموعة  لدرجات 
يف  ظاهريًا  فرقًا  هناك  اأن  اأي   ،  )2،32( معياري  وبانحراف 

ول�سالح   ،  )4،34( مقداره  املجموعتني  بني  احل�سابي  املتو�سط 
اجل��دول  وي�سر  كما  التفاعلية.  املتعددة  الو�سائط  جمموعة 
الطلبة على  فرق ظاهري بني متو�سط عالمات  اإىل وجود  نف�سه 
اختبار حت�سيل اأحكام التالوة املوؤجل يف املجموعتني )الطريقة 
 ،  )4،92( مقداره  بلغ  التفاعلية(  املتعددة  الو�سائط  التقليدية، 
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ملجموعة الطريقة التقليدية )9،02( 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )1،62( معياري  وبانحراف   ،
وبانحراف   ،  )13،94( التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ملجموعة 

معياري )1،39( . 
وللوقوف على م�ستوى الدللة الإح�سائية بني املتو�سطات 
التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  الطلبة  لدرجات  احل�سابية 
طريقة  ملتغر  وفقًا  املوؤجل  والبعدي  الفوري  البعدي  املتقدمة 
التدري�س، مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الثنائي امل�سرتك )2 

Way ANCOVA( كما يف اجلدول )2( الآتي: 

اجلدول )2(
نتائج حتليل التباين امل�صرتك )Way ANCOVA 2( لدرجة عالمات الطلبة على اختبار حت�صيل اأحكام التالوة املتقدمة البعدي الفوري والبعدي املوؤجل وفقاً ملتغريي طريقة التدري�س 

واجلن�س، والتفاعل بينهما

درجاتجمموع املربعاتم�صدر التبايناختبار التح�صيل
احلرية

متو�صط
املربعات

م�صتوىقيمة ف املح�صوبة
الداللة

البعدي الفوري

22376,372122376,3724593,9580,00امل�سرتك )القبلي( 

0,013*742,4972742,497216,375طريقة التدري�س

13,153213,1533,0150,102اجلن�س

طريقة التدري�س 
32,159232,1597,3680,111التدري�سx اجلن�س

793,8491266,361اخلطاأ

40276,183132الكلي
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درجاتجمموع املربعاتم�صدر التبايناختبار التح�صيل
احلرية

متو�صط
املربعات

م�صتوىقيمة ف املح�صوبة
الداللة

البعدي املوؤجل

11647,418111647,4185832,1820,00امل�سرتك )القبلي( 

0,001*1537,37121537,371692,263طريقة التدري�س

0,57320,5731,2810,217اجلن�س

 xطريقة التدري�س
4,36524,3650,9610,372اجلن�س

514,3851264,275اخلطاأ

34618,732132الكلي

 )α≤0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى

يو�سح اجلدول )2( وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سط 
عالمات طلبة املجموعتني )الطريقة التقليدية، الو�سائط املتعددة 
املتقدمة  التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  التفاعلية( 
عند   )216،375( )ف(  قيمة  بلغت  حيث  ال��ف��وري  البعدي 
الو�سائط  با�ستخدام  التدري�س  اأن  اأي   ،  )α≤0.05( م�ستوى 
لأحكام  الطلبة  حت�سيل  حت�سني  اإىل  يوؤدي  التفاعلية  املتعددة 
التالوة املتقدمة مقارنة بالتدري�س با�ستخدام الطريقة التقليدية، 
الو�سائط  مع  التفاعل  من  املتعلم  متكن  اإىل  ذل��ك  يعزى  وق��د 
متعددة  و�سيغ  باأ�سكال  التالوة  اأحكام  لتقدميها  نظراً  املتعددة 
الفيديو،  ولقطات  وال�سور  والر�سوم  والأ�سوات  الن�سو�س  من 
وقد اأثرت اإيجابا على التح�سيل والفهم لدى املتعلم، وتتفق هذه 
 (, 2011 Liu et واآخ��رون  ليو  اإىل حد بعيد مع درا�سة  النتيجة 
 (alالتي اأظهرت اأثر الو�سائط املتعددة ودورها يف اإغناء وحت�سني 
وجود  يف   )2004( مطر  درا�سة  ومع  للطلبة،  التعليمية  البيئة 
القراآن  اأداء طالب مركز  اإح�سائية بني متو�سط  فروق ذات دللة 
الكرمي يف مهارة التجويد تعزى اإىل ا�ستخدام الو�سائل املتعددة، 
اأ�سارت اإىل تفوق  ومع درا�سة عبداهلل والعيا�رة )2003( التي 
املجموعة التجريبية التي تعلمت با�ستخدام احلا�سوب يف جميع 

اأحكام التالوة. 
كما يتبني من اجلدول نف�سه وجود فرق دال اإح�سائيًا بني 
متو�سط عالمات طلبة املجموعتني )الو�سائط املتعددة التفاعلية، 
الطريقة التقليدية( على اختبار حت�سيل اأحكام التالوة املتقدمة 
البعدي املوؤجل حيث بلغت قيمة )ف( )692،263( عند م�ستوى 
املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام  التدري�س  اأن  اأي   )α≤0.05(
املكت�سبة  باملهارات  الحتفاظ  حت�سني  اإىل  ي��وؤدي  التفاعلية 
الطريقة  طريقة  با�ستخدام  بالتدري�س  مقارنة  التالوة  لأحكام 
التقليدية، وقد يعزى ذلك اإىل اعتماد ا�ستخدام الو�سائط املتعددة 
التعليمية،  املواقف  وتفاعلها مع  املتعلم  التفاعلية على حوا�س 
الزمن  من  اأطول  مدة  اإىل  التالوة  باإحكام  الحتفاظ  ي�سهل  مما 

وا�ستدعائها وفق قدراته الذاتية. 
ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين والذي ن�سه" هل توجد فروق 
)α≤0.05( لدى  الداللة  اإح�صائية عند م�صتوى  ذات داللة 
اأحكام  تعلم  يف  جر�س  مبحافظة  ال�صيفية  املراكز  طلبة 

االإناث( ؟ "  التالوة املتقدمة تعزى جلن�س الطلبة )الذكور، 
يتبني من اجلدول )1( وجود فرق ظاهري بني متو�سط عالمات 
التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  والإن���اث  الذكور  الطلبة 
حيث  املتعددة؛  الو�سائط  جمموعة  يف  الفوري  البعدي  املتقدمة 
وبانحراف   )15،37( الذكور  لعالمات  احل�سابي  املتو�سط  كان 
لعالمات  احل�سابي  املتو�سط  ج��اء  بينما   ،  )2،01( معياري 
هناك  اأن  اأي   ،  )2،64( معياري  وبانحراف   ،  )16،12( الإناث 
فرقًا ظاهريًا يف املتو�سط احل�سابي بني اجلن�سني مقداره )0،75( 
نف�سه وجود  اجلدول  يتبني من  كما  الإناث،  املجموعة  ول�سالح 
على  والإناث  الذكور  الطلبة  عالمات  متو�سط  بني  ظاهري  فرق 
بلغ  املوؤجل  البعدي  املتقدمة  التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار 
الذكور  للطلبة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث   ،  )0،90( مقداره 
املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )1،51( معياري  وبانحراف   ،  )13،49(
معياري  وبانحراف   ،  )14،39( الن��اث  للطالبات  احل�سابي 

 . )1،28(
وللوقوف على م�ستوى الدللة الإح�سائية بني املتو�سطات 
التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  الطلبة  لدرجات  احل�سابية 
اجلن�س،  ملتغر  وفقًا  املوؤجل  والبعدي  الفوري  البعدي  املتقدمة 
 2 Way( امل�سرتك  الثنائي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدام  مت 

ANCOVA( كما يف اجلدول )2( ال�سابق. 

يتبني عدم وجود فرق  ال�سابق   )2( اإىل اجلدول  وبالعودة 
على  الطلبة  لعالمات  احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دال 
اختبار حت�سيل اأحكام التالوة املتقدمة البعدي الفوري واملوؤجل 
الطلبة  اإىل حر�س  )، وقد يعزى ذلك  اأنثى  ( ذكر،  ملتغر اجلن�س 
الو�سائط  مع  امل�ستمر  بالتوا�سل  �سواء  حد  على  والإناث  الذكور 
املتعددة التفاعلية بالتطبيقات العملية لأحكام التالوة املتقدمة، 
 (, 2011 Liu وتتفق هذه النتيجة نوعًا ما مع درا�سة ليو واآخرون
الذكور  اإح�سائية بني  ذات دللة   (et al  يف عدم وجود فروق 

والإناث فيما يتعلق بالدافعية نحو الو�سائط املتعددة. 
توجد  ◄ ن�سه"هل  والذي  الثالث  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

 )α≤0.05( فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة
لدى طلبة املراكز ال�صيفية مبحافظة جر�س يف تعلم اأحكام 
التالوة املتقدمة تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟ 



أثر استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية يف تعلم أحكام التالوة املتقدمة لدى طلبة املراكز الصيفية مبحافظة جرش واجتاهاتهم حنوها

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح108

ال�سابق عدم وجود   )2( اجلدول  الواردة يف  النتائج  اأظهرت  فقد 
اإح�سائيًا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات عالمات  فرق دال 
البعدي  املتقدمة  التالوة  اأحكام  حت�سيل  اختبار  على  الطلبة 
وقد  واجلن�س،  التدري�س  ا�سرتاتيجية  بني  للتفاعل  تبعًا  واملوؤجل 
الو�سائط املتعددة  التدري�س با�ستخدام  اأن طريقة  اإىل  يعزى ذلك 

التفاعلية اأثرت يف اجلن�سني بالقدر نف�سه وبدرجة مت�ساوية. 

ولالإجابة عن ال�سوؤال الرابع والذي ن�سه " ما اجتاهات  ◄
ا�صتخدام  نحو  جر�س  حمافظة  يف  ال�صيفية  املراكز  طلبة 
التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�صائط 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مّت   " املتقدمة؟ 
الو�سائط  ا�ستخدام  نحو  الطلبة  اجت��اه��ات  لدرجة  املعيارية 
املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة واجلدول رقم 

)3( يبني ذلك. 

جدول )3( 
املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة املراكز ال�صيفية يف حمافظة جر�س نحو ا�صتخدام الو�صائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة

الفقراتاملجال االنحراف املتو�صط احل�صابي 
درجة االجتاهاملعياري

الن�سو�س املكتوبة 
واخلرائط والأ�سكال 

البيانية

 - اأهتم با�ستخدام خطوط الن�سو�س املكتوبة واخلرائط التو�سيحية والأ�سكال البيانية 
مرتفعة4,50,89 يف ت�سنيف وتبويب اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - ت�سهم اأحجام الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية يف تعلم اأحكام 
مرتفعة4,11,10 التالوة املتقدمة بطريقة منا�سبة 

 - اأرى اأن األوان الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية جاذبة لتعلم اأحكام 
مرتفعة3,91,21 التالوة املتقدمة. 

 - اأعتقد اأن الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية ذات الرتباطات 
متو�سطة3,51,09 الت�سعبية كافية لتعلم اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - ي�سجعني تنا�سق الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية املتحركة مع 
متو�سطة3,31,20 الثابتة على تعلم مفاهيم اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - يوؤدي توافر الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية ثنائية وثالثية الأبعاد 
منخف�سة1,7,940 على تعلم اأحكام التالوة املتقدمة ب�سهولة. 

متو�سطة3,50,57املجال ككل

 الأ�سوات 
واملج�سمات 

الناطقة

 - يحظى التنوع يف الأ�سوات واملج�سمات الناطقة التي ا�ستخدمها على تعلم 
متو�سطة3,50,97 منا�سب لأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأعتقد اأن الأ�سوات التعبرية والت�سورية تعمل متوافقة مع املج�سمات الناطقة 
متو�سطة3,31,36 للتعبر عن مفاهيم مقرر اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأتعلم اأكرث عندما تكون الأ�سوات واملج�سمات الناطقة التي ترافق التعزيز 
متو�سطة3,50,82 الإيجابي وال�سلبي لتعلم اأحكام التالوة املتقدمة متنا�سقة 

 - اأ�ستمتع بال�ستماع اإىل الأ�سوات واملج�سمات الناطقة يف الو�سائط املتعددة 
مرتفعة3,72,18 التفاعلية التي اأ�ستخدمها ب�سكل عام. 

 - اأف�سل ا�ستخدام الأ�سوات واملج�سمات الناطقة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية 
متو�سطة3,40,88 التي تعمل يف بيئات واأنظمة الوندوز املختلفة اأثناء تعلم اأحكام التالوة املتقدمة

 - اأميل اإىل ا�ستخدام م�سادر متعددة من الأ�سوات واملج�سمات الناطقة يف الو�سائط 
 املتعددة التفاعلية، مثل: )كا�سيت، انرتنت، ت�سجيل مبا�ر ل�سوت املعلم.....( 

 اأثناء تعلم اأحكام التالوة املتقدمة. 
مرتفعة4,20,94

متو�سطة3,50,80املجال ككل

مقاطع الفيديو 
واليوتيوب 

املتحركة

 - يزداد اهتمامي مبقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة يف الو�سائط املتعددة 
 التفاعلية التي ل حتتاج اإىل م�سغالت خا�سة لكي تعمل اأثناء تعلم اأحكام التالوة 

 املتقدمة
مرتفعة3,91,14

 - اأف�سل اأ�ستخدام مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة باأ�سوات متعددة من القّراء 
مرتفعة4,11,22 للقراآن الكرمي لتعلم اأحكام التالوة املتقدمة

 - اأ�ستطيع التحكم بعر�س لقطات مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة التي 
مرتفعة4,20,87 اأ�ستخدمها لتعلم اأف�سل لأحكام التالوة املتقدمة

 - اأ�ستمتع مب�ساهدة مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة يف الو�سائط املتعددة 
مرتفعة4,90,64 التفاعلية التي اأ�ستخدمها اأثناء تعلم حمتوى مقرر التالوة املتقدمة

 - يحظى حتميل مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية 
مرتفعة4,21,21 التي ا�ستخدمها باهتمامي ل�سهولة ا�سرتجاعها لتعلم اأحكام التالوة املتقدمة

 - يثرين ا�ستخدام مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية 
مرتفعة3,71,11 لت�سمنها عن�ري التفاعلية وامل�ساركة اأثناء تعلم اأحكام التالوة املتقدمة

مرتفعة4,20,65املجال ككل
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الفقراتاملجال االنحراف املتو�صط احل�صابي 
درجة االجتاهاملعياري

الر�سومات 
امللونة وال�سور 

الفوتوغرافية 
الثابتة

 - تزداد رغبتي مبتابعة ت�سل�سل الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية 
مرتفعة3,90,93ل�سرها ب�سكل متنا�سق. 

 - اأعتقد اأن توافر عدد اأكرب من الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة املعرو�سة يف الو�سائط املتعددة 
مرتفعة4,31,04التفاعلية ي�سهم يف تعلم كاٍف لأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأرى اأن جتان�س حمتويات الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية اأ�سهم 
متو�سطة2,71,12يف تعلم كاٍف لأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأف�سل التنوع يف م�سادر الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة )كامرا، انرتنت، �سكرن.....( لتعلم 
متو�سطة3,21,05اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأ�سعر اأن تنوع الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية �ساعد يف تعلم 
متو�سطة2,71,00اأحكام التالوة املتقدمة. 

 - اأعتقد اأن حلجم الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة يف الو�سائط املتعددة التفاعلية لها دور فاعل يف 
منخف�سة2,21,02تعلم اأحكام التالوة املتقدمة. 

متو�سطة3,30,62املجال ككل

مرتفعة3,70,37املجاالت كافة

احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  اإن   )3( اجل��دول  من  يتبني 
لجتاهات طلبة املراكز ال�سيفية يف حمافظة جر�س نحو ا�ستخدام 
الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة على 
ن�سها:  التي  للفقرة  كان  الأداة وجمالتها،  فقرات  من  فقرة  كل 
يف  املتحركة  واليوتيوب  الفيديو  مقاطع  مب�ساهدة  اأ�ستمتع   "
اأثناء تعلم حمتوى  اأ�ستخدمها  التي  التفاعلية  الو�سائط املتعددة 
وانحراف   )4،9( ح�سابي  مبتو�سط   " املتقدمة  التالوة  مقرر 
الفيديو على  ، وقد يعزى ذلك لحتواء مقاطع   )0.64( معياري 
املوؤثرات ال�سوتية املعربة عن كيفية نطق الأحكام بخ�سائ�سها 
ومثرة  جاذبية  ذات  يجعلها  مما  وال�سورة  بال�سوت  املتحركة 
النتيجة  هذه  وتتفق  التالوة،  اأحكام  لتعلم  واملتابعة  لالهتمام 
اإىل  اأ�سارت  التي   )Lou et al,2012( واآخ��رون  لوي  درا�سة  مع 
وجود درجة ر�سا عالية من قبل الطلبة نحو الو�سائط املتعددة 
 " ن�سها:  التي  الفقرة  وجاءت  الفيديو،  مثل  املتحركة  التفاعلية 
اأهتم با�ستخدام خطوط الن�سو�س املكتوبة واخلرائط التو�سيحية 

والأ�سكال البيانية 
التابعة   " املتقدمة  التالوة  اأحكام  وتبويب  ت�سنيف  يف 
 " البيانية  والأ�سكال  واخلرائط  املكتوبة  الن�سو�س   " ملجال 
املرتبة  يف   )0.89( معياري  وانحراف   )4،5( ح�سابي  مبتو�سط 
الثانية، وقد يعزى ذلك اإىل اأن طبيعة احلوا�سيب احلديثة بتقنيتها 
والت�سنيف  والتبويب  التوزيع  يف  التنويع  على  قادرة  املتطورة 
لأحكام التالوة املتقدمة وباأ�سكال جاذبة للتعلم، وبدرجة عالية 
من التقان، اإ�سافة اإىل اأنه من ال�سهولة تفاعل الطلبة مع اأحجام 
واأنواع خطوط هذه الن�سو�س واخلرائط والأ�سكال البيانية وفق 
تلتها  نف�سها،  احلوا�سيب  اأجهزة  خالل  من  ا�ستخدامها  حاجة 
الر�سومات  من  اأكرب  عدد  توافر  اأن  اأعتقد   " ن�سها:  التي  الفقرة 
الو�سائط  يف  املعرو�سة  الثابتة  الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة 
املتعددة التفاعلية ي�سهم يف تعلم كاٍف لأحكام التالوة املتقدمة 

الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة  الر�سومات   " ملجال  التابعة   "
 ،  )1،04( معياري  وانحراف   )4،3( ح�سابي  مبتو�سط  الثابتة" 
وقد يعزى ذلك اإىل حاجة حمتوى مقرر التالوة املتقدمة املتنوع 
وال�سور  امللونة  والر�سومات  ال�سور  اأكرب من  عدد  اإىل  باأحكامه 
الفوتوغرافية الثابتة ال�سارحة له. من ناحية اأخرى كانت درجة 
ح�سابي  ومبتو�سط  مرتفعة،  ككل  الأداة  على  الطلبة  اجتاهات 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق   ،  )0،37( معياري  وانحراف   )3،7(
 (Sivakumaran et al, واآخ��رون  �سيفاكماران  درا�سة  نتيجة 
ميتلكون  والتا�سع  والثامن  ال�سابع  ال�سف  طلبة  اأن   (2012يف 
بالو�سائط  التعلم  عن  اإيجابية  واجتاهات  مرتفعة  ر�سا  درجة 

املتعددة التفاعلية. 
كما جاء اأعلى املجالت لجتاهات طلبة املراكز ال�سيفية 
يف حمافظة جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية يف 
تعلم اأحكام التالوة املتقدمة ملجال " مقاطع الفيديو واليوتيوب 
وانحراف   )4،2( ح�سابي  مبتو�سط  مرتفعة  " وبدرجة  املتحركة 
له  التفاعلي  الفيديو  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )0.65( معياري 
املتحركة  ب�سوره  اليوتيوب  اأن  كما  للتعلم،  جاذب  مرئي  تاأثر 
اختيار مو�سوع  الذاتيه يف  قدراته  مراعاة  للمتعلم فر�س  يتيح 
قوائم  اإىل  والنتقال  ل��ه،  املنا�سب  املتقدمة  ال��ت��الوة  اأح��ك��ام 
اختيارات اأكرث حتديداً لأحكام التالوة. اأما فيما يتعلق باملجالت 
املتبقية: جمال" الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية 
" الر�سومات  " وجمال" الأ�سوات واملج�سمات الناطقة" وجمال 
اجتاهات  جاءت  فقد   " الثابتة  الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة 
الطلبة نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية بدرجة متو�سطة. 

ولالإجابة عن ال�سوؤال اخلام�س والذي ن�سه: "هل توجد  ◄
 )α≤0.05( فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة
جر�س  حمافظة  يف  ال�صيفية  املراكز  طلبة  اجتاهات  بني 
نحو ا�صتخدام الو�صائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام 
التالوة املتقدمة تعزى ملتغريات الدرا�صة )اجلن�س، م�صتوى 
احلفظ، املرحلة الدرا�صية، البيئة التعليمية( ؟ مت ا�ستخراج 
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املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأثر اجتاهات طلبة املراكز ال�سيفية يف حمافظة جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة 
 ، التعليمية(  البيئة  الدرا�سية،  املرحلة  احلفظ،  م�ستوى  )اجلن�س،  الدرا�سة  ملتغرات  تعزى  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم  يف  التفاعلية 

واجلدول )4( يو�سح ذلك. 
جدول )4( 

املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية الأثر اجتاهات طلبة املراكز ال�صيفية يف حمافظة جر�س نحو ا�صتخدام الو�صائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة تعزى ملتغريات 

الدرا�صة )اجلن�س، م�صتوى احلفظ، املرحلة الدرا�صية، البيئة التعليمية( 

م�صتوى املتغريات
املتغريات

املتو�صط احل�صابي 
)�س( / االنحراف 
املعياري )�س( 

جمال الن�صو�س املكتوبة 
واخلرائط واالأ�صكال البيانية

جمال االأ�صوات 
واملج�صمات 

الناطقة

جمال الر�صومات امللونة 
وال�صور الفوتوغرافية 

الثابتة

جمال مقاطع الفيديو 
واليوتيوب املتحركة

الدرجة الكلية

جن�س الطالب

ذكر
 

انثى

4,324,414,254,714,42�س

0.3520.4350.4620.7250.491ع

4,434,404,214,614,41�س

0.650.240.270.510.42ع

م�ستوى احلفظ

ثالثة اأجزاء 
فاأقل

4,324,424,214,524,29�س

0.310.250.370.410.33ع

ع�رة اأجزاء 
فاأقل

4,274,434,854,174,43�س

0.240.520.280.320,34ع

اأكرث من ع�رة 
اأجزاء

4,884,334,514,414,53�س

0.830.280,520.580.55ع

املرحلة 
الدرا�سية

الأ�سا�سية الدنيا
4,544,264,584,654,50�س

0.310.380.520.570,36ع

الأ�سا�سية العليا
4,284,464,133,784,16�س

0.470.580.560.680.57ع

الثانوية
4,574,644,494,824,63�س

0.650.320.570.460.50ع

البيئة 
التعليمية

املدينة
 

4,514,494,264,554,45�س

0.350.520.380.470.43ع

الريف
4,464,514,283,874,28�س

0.360.580.360.620.48ع

يف  ال�سيفية  املراكز  طلبة  اجتاهات  لأثر  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )4( اجلدول  يبني 
حمافظة جر�س نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة تعزى ملتغرات الدرا�سة )اجلن�س، م�ستوى 
التباين  ا�ستخدام حتليل  احل�سابية مت  املتو�سطات  الإح�سائية بني  الفروق  ولبيان دللة   ، التعليمية(  البيئة  الدرا�سية،  املرحلة  احلفظ، 

الرباعي املتعدد على املجالت كما يف جدول )5( وحتليل التباين الرباعي لالأداة ككل كما يف جدول )6( . 
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جدول )5( 
حتليل التباين الرباعي املتعدد الأثر اجتاهات طلبة املراكز ال�صيفية يف حمافظة جر�س نحو ا�صتخدام الو�صائط املتعددة التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة تعزى ملتغريات الدرا�صة 

)اجلن�س، م�صتوى احلفظ، املرحلة الدرا�صية، البيئة التعليمية( 

درجات جمموع املربعاتاملجاالتم�صدر التباين
احلرية

متو�صط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�صائية

جن�س الطالب

هوتلنج=0.079

ح=0.000

0.57410.6422,4580.241جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

0.35110.4832,4820.352جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

2,57313,3798,4620.042جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

6,47617,24514,6240.021جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

م�ستوى احلفظ

ويلك�س=0.941 

ح=0.000 

3,67323,2456,1730.002جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

4,36223,74511,4620.014جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

3,46223,6127,6130.060جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

0.63820.4730.9350.046جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

املرحلة الدرا�سية

ويلك�س=0.894

ح= 0.000

4،65223،5247،2470.020جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

2،58320.9457،5130.001جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

0.25120.2510.2640.532جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

13،58328،83412،4620.003جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

البيئة التعليمية

هوتلنج=0.226

ح=0.000 

4،57215،68312،4620.004جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

6،93417،47325،3670.002جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

5،36216،27424،2850.030جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

34،462135،36756،2740.004جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

اخلطاأ

،115،4561262510جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

،73،1631261670جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

،104،2561264160جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

،211،3641266180جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

الكلي

130،284132جمال الن�سو�س املكتوبة واخلرائط والأ�سكال البيانية

88،153132جمال الأ�سوات واملج�سمات الناطقة

115،583132جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة

272،276132جمال مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة

يتبني من اجلدول )5( الآتي: 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

الر�سومات  جمال  املجالني:  يف  اجلن�س  لأثر  تعزى   )α≤0.05(
الفيديو  مقاطع  وجمال  الثابتة،  الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة 
الذكور  ل�سالح  ال��ف��روق  ج��اءت  حيث  املتحركة،  واليوتيوب 
الذكور  الطلبة  مواهب  تنوع  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  املجالني،  يف 
الثابتة  وال�سور  امللونة  الر�سومات  جمال  يتيح  مما  وتعددها، 
ليكون مو�سعًا لهتمام الطلبة الذكور لت�سوير مواهبهم وعر�سها 

واليوتيوب  الفيديو  مقاطع  جمال  يتيح  كما  بها،  الحتفاظ  اأو 
املتحركة للطلبة الذكور فر�س الهتمام لن�ر مواهبهم املتنوعة 
بتحميلها على املواقع املتخ�س�سة بها، اأو م�ساهدتها والتفاعل 

معها، اأو الحتفاظ باملف�سل منها. 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

املجالت  جميع  يف  احلفظ  م�ستوى  لأث��ر  تعزى   )α≤0.05(
الفوتوغرافية  وال�سور  امللونة  الر�سومات  جم��ال  با�ستثناء 
الر�سومات وال�سور يف  اإىل عدم فاعلية  الثابتة، وقد يعزى ذلك 
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اإك�ساب الطلبة مهارات اأحكام التالوة املتقدمة واإتقانها بالدرجة 
املطلوبة لثباتها وغياب عن�ر احلركة منها، اإذ اإن تعلم مهارات 
التالوة ترتكز على كيفية نطق الأ�سوات و�سماعها. ولبيان الفروق 
اإح�سائيا بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام  الزوجية الدالة 
املقارنات البعدية بطريقة �سيفيه كما هو مبني يف اجلدول )7( . 

الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
املجالت  جميع  يف  الدرا�سية  املرحلة  لأثر  تعزى   )α≤0.05(
با�ستثناء جمال الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة، 
املرحلة  عن  النظر  وبغ�س  امل��ج��الت  تلك  اأن  اإىل  يعزى  وق��د 
با�ستخدام  الطلبة  لدى  الهتمام  نف�س  له  للمتعلمني  الدرا�سية 
التالوة  اأحكام  تعلم  على  الإيجابي  والتاأثر  املتعددة  الو�سائط 
اأن الر�سومات امللونة وال�سور الفوتوغرافية ب�سبب  اإل  املتقدمة، 
املراحل  جميع  يف  الطلبة  اهتمام  ترث  مل  حركتها  وعدم  ثباتها 

الدرا�سية. 
ولبيان الفروق الدالة اإح�سائيا بني املتو�سطات احل�سابية 
مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �سيفيه كما هو مبني يف 

اجلدول )8( . 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

املجالت،  جميع  يف  التعليمية  البيئة  لأثر  تعزى   )α≤0.05(
وجاءت الفروق ل�سالح بيئة املدينة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن الطلبة 
للتكنولوجيا  للو�سول  الكافية  الفر�سة  ميتلكون  املدينة  يف 
املعا�رة والربجميات و�سبكات الت�سال عرب الو�سائط املتعددة 

التفاعلية اأكرث من غرهم يف البيئة الريفية. 
جدول )6( 

حتليل التباين الرباعي الأثر )اجلن�س، م�صتوى احلفظ، املرحلة الدرا�صية، البيئة التعليمية( 

على درجة اجتاهات الطلبة الكلية

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�صائية

00001,0000,0020,743,جن�س الطالب

2,3122,6384,642,003م�ستوى احلفظ

3,68422,1268,628,002املرحلة الدرا�سية

10,63418,47259,274,001البيئة التعليمية

69,8411260اخلطاأ

89,482132الكلي

يتبني من اجلدول )6( الآتي: 
م�ستوى  - عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

قيمة  بلغت  الطالب، حيث  لأثر جن�س  تعزى   )α≤0.05( الدللة 
ف )0.002( وبدللة اإح�سائية بلغت )0،743( ، وقد يعزى ذلك 
املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  اأهمية  يدرك  اجلن�سني  كال  اأن  اإىل 

التفاعلية يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة. 

الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
ف  قيمة  بلغت  حيث  احلفظ،  م�ستوى  لأث��ر  تعزى   )α≤0.05(
)4،642( وبدللة اإح�سائية بلغت )0.003( ، وقد يعزى ذلك اإىل 
التالوة املتقدمة،  اأحكام  اأن مل�ستوى احلفظ دورا هاما يف تعلم 
املتو�سطات  بني  اإح�سائيًا  ال��دال��ة  الزوجية  ال��ف��روق  ولبيان 
احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �سيفيه كما هو 

مبني يف اجلدول )7( . 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

ف  قيمة  بلغت  حيث  الدرا�سية،  املرحلة  لأثر  تعزى   )α≤0.05(
ذلك  يعزى  وقد   )0.002( بلغت  اإح�سائية  وبدللة   )8،628(
املراحل  اأثناء  املكت�سبة  احلا�سوب  ملهارات  الطلبة  امتالك  اإىل 
بني  اإح�سائيًا  ال��دال��ة  ال��ف��روق  ولبيان  املختلفة،  الدرا�سية 
بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�ستخدام  مت  احل�سابية  املتو�سطات 

�سيفيه كما هو مبني يف اجلدول )8( . 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

ف  قيمة  بلغت  حيث  التعليمية،  البيئة  لأثر  تعزى   )α≤0.05(
)59،274( وبدللة اإح�سائية بلغت )0.001( ، وجاءت الفروق 
الإمكانات  توافر  اإىل  ذل��ك  يعزى  وق��د  املدينة،  بيئة  ل�سالح 
والتقنيات اللكرتونية يف البيئة التعليمية يف املدينة اأكرث منها 
يف البيئة الريفية مما اأثر اإيجابًا يف تعلم اأحكام التالوة املتقدمة 

بالو�سائط املتعددة. 
جدول )7( 

املقارنات البعدية بطريقة �صيفية الأثر م�صتوى احلفظ

املتو�صط امل�صتوياتاملجال
احل�صابي

ثالثة اجزاء 
فاأقل

ع�رشة 
اجزاء فاأقل

اأكرث من 
ع�رشة اجزاء

الن�سو�س 
املكتوبة 
واخلرائط 
والأ�سكال 

البيانية

4,32ثالثة اأجزاء فاأقل

*4,27,19ع�رة اأجزاء فاأقل

11,*4,88,28اأكرث من ع�رة اأجزاء

الأ�سوات 
واملج�سمات 

الناطقة

4,42ثالثة اأجزاء فاأقل

*4,43,23ع�رة اأجزاء فاأقل

*12,*4,33,29اأكرث من ع�رة اأجزاء

الر�سومات 
امللونة 

وال�سور 
الفوتوغرافية 

الثابتة

4,21ثالثة اأجزاء فاأقل

*4,85,15ع�رة اأجزاء فاأقل

03,*4,51,23اأكرث من ع�رة اأجزاء

مقاطع 
الفيديو 

واليوتيوب 
املتحركة

4,52ثالثة اأجزاء فاأقل

*4,170,13ع�رة اأجزاء فاأقل

07,*4,41,20اأكرث من ع�رة اأجزاء

الدرجة الكلية 

4,29ثالثة اأجزاء فاأقل

4,43,9ع�رة اأجزاء فاأقل

*0,1*4,53,26اأكرث من ع�رة اأجزاء

 . )α≤0.05( دالة عند م�ستوى الدللة *
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يتبني من اجلدول )7( الآتي: 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

)α≤0.05( بني ثالثة اأجزاء فاأقل من جهة وكل من ع�رة اأجزاء 
الفروق  اأخ��رى، وج��اءت  اأج��زاء من جهة  واأك��رث من ع�رة  فاأقل 
يف  اأج��زاء  ع�رة  من  واأك��رث  فاأقل  اأج��زاء  ع�رة  من  كل  ل�سالح 
و  البيانية(  والأ�سكال  واخلرائط  املكتوبة  )الن�سو�س  املجالني 
اأن الطلبة  اإىل  )الأ�سوات واملج�سمات الناطقة( ، وقد يعزى ذلك 
امتالك  اإىل  يحتاجون  احلفظ  من  متقدمة  مراحل  ويف  احلفاظ 
اأحكام  لتثبيت  والأ�سكال  واخلرائط  كالن�سو�س  جمردة  مهارات 

التالوة املتقدمة يف اأذهانهم واإتقانها. 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

اأجزاء من جهة وكل من ثالثة  اأكرث من ع�رة  )α≤0.05( بني 
اأجزاء فاأقل وع�رة اأجزاء فاأقل من جهة اأخرى، وجاءت الفروق 
اأجزاء يف الدرجة الكلية، وقد يعزى ذلك  اأكرث من ع�رة  ل�سالح 
اإىل اأن الطلبة من م�ستوى ثالثة اأجزاء فاأقل وع�رة اأجزاء فاأقل 
املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  يف  التطبيقية  خرباتهم  زال��ت  ما 
العمق واملمار�سة لتوظيفها يف  اإىل املزيد من  التفاعلية حتتاج 
اإتقان اأحكام التالوة املتقدمة، كما تبني وجود فروق بني ثالثة 
ع�رة  ل�سالح  الفروق  وجاءت  فاأقل،  اأجزاء  وع�رة  فاأقل  اأجزاء 
املتحركة،  واليوتيوب  الفيديو  مقاطع  جمال  يف  فاأقل  اأج��زاء 
يف  املخزنة  النظرية  املعرفة  تزامن  اأهمية  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
الفيديو  املرئية من خالل مقاطع  تطبيقاتها  الطلبة، مع  اأذهان 

واليوتيوب املتحركة.  
جدول )8( 

املقارنات البعدية بطريقة �صيفية الأثر املرحلة الدرا�صية

املتو�صط املرحلةاملجال
احل�صابي

االأ�صا�صية 
الدنيا

االأ�صا�صية 
العليا

الثانوية 
العامة

الن�سو�س 
املكتوبة 
واخلرائط 
والأ�سكال 

البيانية

3,35الأ�سا�سية الدنيا

5,46,12الأ�سا�سية العليا

*39,*33,45 .4الثانوية العامة

الأ�سوات 
واملج�سمات 

الناطقة

4,26الأ�سا�سية الدنيا

*4,46,18الأ�سا�سية العليا

*21,*4,640,37الثانوية العامة

الر�سومات 
امللونة 

وال�سور 
الفوتوغرافية 

الثابتة

4,58الأ�سا�سية الدنيا

*4,13,40الأ�سا�سية العليا

*54,*4,49,30الثانوية العامة

مقاطع 
الفيديو 

واليوتيوب 
املتحركة

4,65الأ�سا�سية الدنيا

*3,78,34الأ�سا�سية العليا

*60,*4,82,28الثانوية العامة

املتو�صط املرحلةاملجال
احل�صابي

االأ�صا�صية 
الدنيا

االأ�صا�صية 
العليا

الثانوية 
العامة

الدرجة الكلية

4,50الأ�سا�سية الدنيا

4,16,03الأ�سا�سية العليا

*0,34*4,63,31الثانوية العامة

 . )α≤0.05( دالة عند م�ستوى الدللة *

يتبني من اجلدول )8( ال�سابق: 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

من  وكل  جهة  من  العامة  الثانوية  املرحلة  بني   )α≤0.05(
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا من جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�سالح 
املكتوبة  الن�سو�س  جمال  يف  العامة  الثانوية  املرحلة  طلبة 
يعزى  وقد  الكلية،  الدرجة  ويف  البيانية  والأ�سكال  واخلرائط 
ذلك اإىل متكن طلبة املرحلة الثانوية من اإعادة �سياغة مفاهيم 
اأحكام التالوة املجردة اىل ن�سو�س مكتوبة وحتويلها اىل خرائط 

واأ�سكال بيانية حم�سو�سة. 
الدللة  - اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 

الأ�سا�سية  واملرحلة  الدنيا  الأ�سا�سية  املرحلة  بني   )α≤0.05(
يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  ل�سالح  الفروق  وج��اءت  العليا، 
والر�سومات  الناطقة،  واملج�سمات  الأ�سوات  الآتية:  املجالت 
امللونة وال�سور الفوتوغرافية الثابتة، ومقاطع الفيديو واليوتيوب 
املتحركة، وقد يعزى ذلك اإىل متكن طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا 
املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعلم  من 
قدرات  من  ن�سوجًا  الأكرث  وقدراتهم  حاجاتهم  وفق  واملتنوعة 

طلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا. 

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة تو�صي الدرا�صة باالآتي: 

مبجالتها . 1 التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام 
حتفيظ  مراكز  يف  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تدري�س  يف  املتعددة 

القراآن الكرمي. 
ا�ستخدام مقاطع الفيديو واليوتيوب املتحركة يف تعليم . 2

اأحكام التالوة املتقدمة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا. 
يف . 3 البيانية  والأ�سكال  التو�سيحية  اخلرائط  ا�ستخدام 

تعليم اأحكام التالوة املتقدمة لطلبة املرحلة الثانوية. 
والر�سومات . 4 الناطقة،  واملج�سمات  الأ�سوات  ا�ستخدام 

الفيديو  ومقاطع  الثابتة،  الفوتوغرافية  وال�����س��ور  امللونة 
لطلبة  املتقدمة  التالوة  اأحكام  تعليم  يف  املتحركة  واليوتيوب 

املرحلة الأ�سا�سية العليا. 
والأ�سكال . 5 واخل��رائ��ط  املكتوبة  الن�سو�س  ا�ستخدام 

املراحل  طلبة  مع  الناطقة  واملج�سمات  والأ���س��وات  البيانية 
املتقدمة يف حفظ اأجزاء من القراآن الكرمي لإتقان اأحكام التالوة 

املتقدمة. 
عقد دورات تدريبية واإثرائية لكال اجلن�سني يف ا�ستخدام . 6

الو�سائط املتعددة التفاعلية ويف جميع البيئات التعليمية وعلى 
حد �سواء. 
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