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ّأثرّاستخدامّنموذجّتعليميّفيّتحسينّتعلمّتالوةّالقرآنّالكريمّلدىّطلبةّكليةّالعلوم
ّ ّّاألونروا-التربويةّواآلداب
ّ
ّ ّاألونروا/ّكليةّالعلومّالتربويةّواآلداب-ّّمحمدّشريفّمصطفى.د
ّ
ّ
ّ :الملخص
ّ
هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر استخدام نموذج تعليمي في تحسين تعلم تالوة القرآن الكريم لدى
 ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير نموذج، األونروا في األردن-طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب
: وزعوا على مجموعتين، طالبا ً وطالبة15 تعليمي وتطبيقه على عينة الدراسة المكونة من
 وبعد االنتهاء من، وضابطة درست بالطريقة التقليدية،تجريبية درست باستخدام النموذج التعليمي
 وقد تم استخدام تحليل التباين،تطبيق الدراسة تم تطبيق االختبار األدائي واالختبار الكتابي
 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية.المصاحب لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 تعزى لتطبيق طريقة التدريس لصالح طلبة،في كل من االختبار األدائي واالختبار الكتابي
.المجموعة التجريبية الذين درسوا التالوة باستخدام النموذج التعليمي
. األونروا، القرآن، تالوة، تعلم، نموذج تعليمي:الكلماتّالمفتاحية
Abstract:
This study aimed at examining the effect of using an instructional model
in improving learning the Holy Quran recitation for the students of Faculty
of Educational Sciences and Arts (UNRWA) in Jordan. To achieve this
objective, an instructional model was developed and applied to the sample
of study, which consisted of 74 students. The students were divided into
two groups: an experimental group which was taught by using the
instructional model, and a control group which was taught by the
traditional method. After completing the study application, a performance
and written exams were applied, and ANCOVA test was used to answer
the study questions. The study results revealed that there were statistically
significant differences between the two groups in the performance and
written exams in favor of the experimental group, which was taught by
using the instructional model.
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المقدمةّ :
ً
القرآن الكريم آخر الكتب السماوية نزوال ،وقد أنزلده هللا تعدإلى علدى سديدنا محمدد –صدلى هللا عليده
وسلم -للبشرية جميعها ،وهو صالح لكل زمان ومكان ،ومحفدوظ مدن التحريدف والتبدديل والتغييدر؛
لذا كان االشتغال به تعليما ً وتعلما ً أشرف ما يشتغل به العبد في الحياة الددنيا ،والخطدأ فدي كتداب هلل
لديس كالخطدأ فدي غيدره؛ ألن ألفاظده ومعانيده مدن عندد هللا تعدإلى (الحدديثي وكامدل ،1125 ،ص
 ،)222وهذا يعني أنده كتداب كامدل واف بكدل مدا تحتاجده البشدرية ،إلدى أن يدرث هللا األرض ومدن
عليها (مصطفى ،1125 ،ص.)9
وأول ما يجب تعلمه فيما يتعلق بالقرآن الكريم هو تالوته على الكيفية التي كان يتلدو بهدا رسدول هللا
 صلى هللا عليده وسدلم  ،-فقدد قدال هللا تعدإلى فدي كتابده العزيدز" :الدذين آتينداهم الكتداب يتلونده حدقتالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفدر بده فأولئدك هدم الخاسدرون" (البقدرة ،)212 :وقدال رسدول هللا -
صلى هللا عليه وسلم " :-خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (ابن حنبدل ،2992 ،ص 522؛ البخداري،
 ،1121ص  ،)929وذكددر ابددن الجددزري ( ،1112ص )9فددي منظومتدده "فيمددا يجددب علددى قددارئ
القرآن أن يعلمه" األبيات اآلتية:
واألخذ بالتجـويد حتم الزم

من لم يج ِّود القرآن آثم

ألنـه بـه اإللـه أنـــــــزال

وهكذا منـه إلينـا وصال

ضا حلية التـالوة
وهو أي ً

وزينـة األداء والقـراءة

وهو إعطاء الحروف حقها

من ك ِّل صفـة ومستحقها

والتالوة في اللغة :مصدر تال الشيء يتلوه‘ وهذا المصدر مأخوذ من مادة( :ت ل و) ،وتعني
القراءة ,تقول :تال – تالوةً القرآن :قرأه ،أو هو لكل كالم بمعنى أتبع بعضه بعضاً (رضا،2922 ،
ص ،)512وقال ابن منظور ( ،2999ص  :)211تلوته أتلوه ،وتلوت عنه تلواً ,كالهما :خذلته
وتركته ،وتلوته تلواً :تبعته  .يقال :ما زلت أتلوه حتى أتليته أي تقدمته وصار خلفي.
والتالوة اصطالحا ً هي قراءة القرآن متتابعة .وقد ورد استعمال الجذر (تلو) في القرآن الكريم
( )25مرة ،حيث تم نسبة فعل التالوة إلى هللا والمالئكة والشياطين واإلنس مؤمنهم وكافرهم،
واقترنت التالوة بالكتاب والقرآن واآليات والنبأ .وقد تم تفسير التالوة في القرآن على عدة أوجه،
فقد ذكر (النيسابوري 2992 ،ص ص  )22-21أن التالوة على أربعة أوجه ،أحدها :القراءة ،نحو
قوله تعإلى{ :وأنتم تتلون الكتاب} (البقرة ،)55 :والثاني :اإلقرار ،كقوله تعإلى{ :الذين آتيناهم
الكتاب يتلونه حق تالوته} (البقرة ،)212 :والثالث :اإلنزال ،كقوله تعإلى" :تلك آيات هللا نتلوها
عليك بالحقِّ" (البقرة ،)121 :والرابع :التبع ،كقوله تعإلى{ :والقمر إذا تالها} (الشمس.)1 :
وذكر (حللي )1122 ،أن التالوة على خمسة أوجه ،هي :القراءة {يتلون آيات هللا} {يتلون كتاب
هللا} ،واالتباع {والقمر إذا تالها} ،واإلنزال {نتلوا عليك من نبأ موسى} ،والعمل{ :حق تالوته}
والرواية{ :ما تتلوا الشياطين}.
وقد ذكر (األصفهاني )1119 ،أن "التالوة تختص باتباع كتب هللا المنزلة ،تارة بالقراءة ،وتارة
باالرتسام ،لما فيها من أمر ونهي ،وترغيب وترهيب ،أو ما يتوهم فيه ذلك ،وهو أخص من
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القراءة فكل تالوة قراءة وليس كل قراءة تالوة" (ص  ،)221فالقراءة أعم من التالوة التي تخص
القرآن الكريم.
ويتطلب حسن التالوة العلم بقواعد التجويد وتطبيقها بالكيفية التي كان يتلو بها النبي -صلى هللا
عليه وسلم ،-وهذا هو الطريق األمثل لحفظ اللغة العربية المتعلقة بالقرآن الكريم فصيحة نقية،
وهو الطاقة التي تولد القدرة على استخدام نعمتي العقل واللسان معا ً في نطق أشرف كالم ،وتدبر
أعظم معان ،وليس هناك أعظم من كتاب -هللا عز وجل ،-وال ينضبط حسن التالوة إال بالمداومة
على تالوة القرآن ،واستماعه ممن يجيدها (الزعبي.)1129 ،
ولتالوة القرآن الكريم فضل عظيم (أبو إلياس ،)1122 ،يمكن تلخيصه بالنقاط اآلتية:
 الددذي يقددرأ القددرآن تتنددزل عليدده السددكينة ،وتغشدداه الرحمددة ،وتحفده المالئكددة ،ويددذكره هللا فدديمنعنده ،والماهر بتالوة القرآن مع السفرة الكرام البررة ،كما بين النبي عليه الصالة والسالم.
 قددراءة القددرآن سددبب لنيددل الشددفاعة ،وعلددو المنزلددة يددوم القيامددة ،يددوم يقددال :اقددرأ ،وارتددق ،فددإنمنزلتك عند آخر آية تقرؤها ،والقرآن سبب للرفعة ،والمكانة في الدنيا واآلخرة.
 القددرآن مددن أعظددم أسددباب جمددع الحسددنات ،فددإن فددي كددل حددرف مددن كتدداب هللا عشددر حسددنات،ويجعل لصاحبه نوراً في الدنيا ،وبركةً في اآلخرة.
 اتبدداع القددرآن أمددان مددن الضددالل فددي الدددنيا ،وأمددان مددن الشددقاء فددي اآلخددرة ،ويقدددم صدداحبالقرآن على غيره في الدنيا وفي اآلخرة ،حتى في المقابر الجماعية ،فإنده يقددم فدي اللحدد علدى
غيره.
 القرآن يلبس صحابه تاج الكرامة ،وحلة الكرامة ،أمدام الخالئدق كلهدا يدوم القيامدة ،ويبداهي هللاعز وجل مالئكته بقارئ القرآن.
 تعلم القرآن أشرف علم ،فخير الناس متعلم للقرآن ومعلم له ،وتعلمه خير من متاع الدنيا كلهدا،فتعلم آيتين من كتاب هللا ،خير من ناقتين ،وعليه يقاس.
ً
 يصل فضل قراءة القرآن للوالدين ،حيث يلبسهما هللا تاجا يوم القيامة.ويعد علم التالوة والتجويد من علوم الشريعة ذات المقام الرفيع ،والدرجة العالية ،والغاية السامية
(الفقيه ،)1121 ،به يتعبد اإلنسان ،ويفهم القرآن ،ويقوم اللسان ،وتهذب النفوس واألخالق ،وقد
حثت الشريعة الغراء على تعلم القرآن الكريم وإتقان تالوته ،وجعلت على ذلك أعظم األجر
وأجزل العطاء .ويتميز علم التجويد عن العلوم األخرى بأنه علم رباني المصدر والغاية
(الدغامين ،)2999 ،حيث أنزله هللا تعإلى على سيدنا محمد–صلى هللا عليه وسلم– مجودا مرتال،
وأمر الرسول بتالوته بالصفة نفسها ،كما يتميز بسمات أخرى ،مثل الشمول والدقة ،وثبات
األحكام والقواعد ،والجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي.
ومن الفوائد التي يمكن أن يكتسبها اإلنسان عند تالوة القرآن وتجويده ،التعبد هلل واالمتثال ألمره
واتباع سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -في كيفية القراءة ،وإظهار اإلعجاز القرآني ،وبيان
الفرق بين قراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب العادية ،وتجميل القراءة وتزيينها ،والتأني فيها؛ مما
يعطي فرصة للتدبر والفهم والتأمل والخشوع والنطق الصحيح.
ولتالوة القرآن الكريم وأحكام التجويد مجموعة من األهداف (عمرو وعيد ومصطفى)1129 ،
 ،119-112ومن هذه األهداف:
 -2إتقان نطق الحروف :بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة؛ ألن اللحن يصرف معنى
الكالم إلى معان غير مقصودة ،وقد تصل أحيانا ً حد تغيير األحكام والكفر إن استقرت في
عقيدة صاحبها.
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 -1االستمتاع بكالم هللا تعإلى :فالتالوة الصحيحة تعطي معنى صحيحاً ،وفي كل مرة يتلو فيها
اإلنسان آيات القرآن الكريم يجد معنى جديداً ،ويلمس تغيراً في اإلحساس والمشاعر لم يكن
لديه من قبل ،وذلك بسبب التالوة الصحيحة.
 -9التعبد بالتالوة :فتالوة القرآن الكريم عبادة رغب فيها هللا في كتابه الكريم ،وعلى لسان نبيه
األمين محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-وتعلمه عبادة أيضاً.
 -5تنمية الوازع الديني :فاإلكثار من تالوة القرآن الكريم يلقي في قلب القارئ مهابة ورهبة ،فهذا
كالم هللا تعإلى ،وهذه أحكامه؛ أوامره ونهيه ،ووعده ووعيده ،وهذا نداؤه وبشراه ،ومن
أصدق من هللا قيالً؟.
وأول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا هللا –تعإلى( -النووي ،2991 ،ص  ،)92فقد
قال تعإلى{ :وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدِّين} (البينة)2 :؛ لذا فمن األهداف الرئيسية
التي ينبغي التركيز عليها في تدريس موضوعات التربية اإلسالمية ،زيادة صلة الطالب بالقرآن
الكريم حفظاً ،وتالوة ،وتدبراً لمعانيه ،ومراعاة ألحكامه؛ ألن تالوته تعد شرطاً لفهمه ،وااللتزام
بأحكامه ،والعمل به (الزيني.)1122 ،
وقد أجري عدد من الدراسات التي هدفت إلى تقييم مستوى أداء الطلبة في التالوة ،فقدد أجدرى عبدد
هللا وملكاوي ( )2991دراسة هدفت إلى استقصاء أثر مختبر اللغة في تعلديم الطلبدة أحكدام الدتالوة،
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )51طالبا ً وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيدة وضدابطة،
وفي نهاية الدراسة أعطي أفراد المجموعتين اختباراً يقيس األداء في آيات تم التددريب عليهدا سدابقاً
وآيدات لدم يدتم التددريب عليهدا ،وقدد أظهدرت نتدائج الدراسدة تفدوق طلبدة المجموعدة التجريبيدة علددى
المجموعة الضدابطة فدي اآليدات التدي تدم التددريب علدى تالوتهدا ،فيمدا أظهدرت النتدائج عددم وجدود
فروق ذات داللة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اآليات التي لم يتم التدريب عليها.
وأجرى حماد ( )1111دراسدة هددفت إلدى الكشدف عدن فعاليدة اسدتخدام المصدحف الملدون كوسديط
تعليمدي فدي أحكدام الدتالوة والتجويدد لددى الدارسدين بجامعدة القددس المفتوحدة ،تخصدص تربيدة
إسالمية ،ولتحقيق ذلدك اسدتخدم الباحدث المصدحف الملدون واختبداراً تحصديليا ً كتابيداً وآخدر شدفوياً
طبقت على عينة مكونة من ( )11طالبا ً وطالبة ،قسدمت إلدى مجموعدة تجريبيدة ،وأخدرى ضدابطة،
وكاندت النتدائج تشدير إلدى وجدود فدروق دالدة إحصدائيا لصدالح المجموعدة التجريبيدة فدي اسدتخدام
المصحف الملون مقارنة بالمجموعة الضابطة في االختبار التحريري والشفوي.
وأجرى نجم ( )1121دراسة هدفت إلى تطوير برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في تالوة
القرآن الكريم وفهمه لدى تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي ،حيث تم استخدام االستبانات
وبطاقات المالحظة ،لتحديد األخطاء الشائعة لدى الطلبة في التالوة ،ثم تصميم البرنامج العالجي
اعتماداً على األخطاء الشائعة وتطبيقه على تالميذ المجموعة التجريبية ،وقد اشتمل البرنامج
العالجي على ثالث وحدات تعليمية ،ودروس مندرجة تحت المستويات المختلفة لتالوة القرآن
الكريم وفهمه ووسائل تعليمية وتدريبات عالجية وأنشطة صفية وال صفية متعددة ،باإلضافة إلى
طرائق تدريس متنوعة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج المقترح في عالج األخطاء
الشائعة في تالوة القرآن الكريم وفهمه لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
وأجرى الفقيه ( )1121دراسة هدفت إلى معرفة واقع أداء طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا في
تالوة القرآن الكريم ،والتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم في هذا الجانب .وتكون مجتمع
الدراسة من طالب المستوى األول في كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا،
وتكونت عينته من ( )21طالباً تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وقد أظهرت نتائج
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الدراسة أن تقدير مستوى إتقان طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا لمهارات التجويد األساسية في
المحاور التي حددت في بطاقة المالحظة كان بين المتوسط والضعيف.
وأجرى الزعبي ( )1129دراسة هدفت التعرف إلى تقييم أداء تالوة طالب الصف الخامس
األساسي في ضوء المستويات المعيارية لتجويد القرآن الكريم في تربية قصبة المفرق ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ) (63طالبا ً تم اختيارهم بالطريقة القصدية ،وتم بناء استبانة لتقييم تالوة الطالب
في ضوء معايير محددة للتجويد ،وقد أظهرت النتائج أن أداء طالب الصف الخامس األساسي في
المعايير المحددة ومؤشراتها متدن بشكل عام.
وأجرى السيد ( )1125دراسة حول أثر القراءة بالتجويد في تدبر القرآن المجيد ،هدفت إلى بيان
كيفية تالوة القرآن الكريم حق تالوته بالتلقي أللفاظه ،وتدبر معانيه ،والمساهمة في إبراز وسائل
نهضة األمة اإلسالمية ،بالتمسك بالقرآن تالوة وتدبراً وعمالً ،وقد استخدم المنهج الوصفي
للوصول إلى أن التجويد من خصائص تالوة القرآن الكريم ،وأن تدبر القرآن المجيد هو ثمرة
ومقصود التالوة ،وأن القراءة المجودة هي الباب األول لتدبر القرآن الكريم والتأثر والتأثير فيه،
وأهمية تحسين الصوت بقراءة القرآن المجيد لتحقيق تدبره ،وأهمية علم الوقف ،واالبتداء كأحد
مباحث علم التجويد المؤثرة في إبراز المعاني بشكل صحيح واضح معين على التدبر.
وأجرى حسيني ورامشاهي ويوسف ( )Hosseini; Ramchahi & Yusuf, 2014دراسة
حول أثر المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت كمحرك رئيس في تطور المجتمع اإلسالمي الحديث،
وقد تعلم المسلمون المعاصرون كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول على المواد
اإلسالمية التي تشمل :ترجمة القرآن ،والتجويد ،والحديث ،والتفسير ،وهذه المواد متوافرة
بالصوت والصورة ،وتساعد في جعل األدب اإلسالمي عالمياً ،كما أن لها دوراً أساسياً في نشر
اإلسالم في جميع أنحاء العالم ،ومسح صورة سوء فهم غير المسلمين للدين اإلسالمي.
وأجرى شاهين وشندي وعلوش ( )1122دراسة هدفت إلى الوقوف على أسباب ضعف طلبة
تخصص تعليم التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة في مهارات تالوة القرآن الكريم
وتجويده ،من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،وقد اعتمد الباحثون االستبانة أداة
للدراسة ،وقد تم توزيعها على عينة عشوائية من ( )129طالبا ً وطالبة ،و( )25عضو هيئة
تدريس ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم أسباب ضعف الطلبة في مهارات التالوة والتجويد من
وجهة نظر الطلبة يعود إلى قلة توجيه أعضاء هيئة التدريس للطالب ،وعدم تأكيدهم على ضرورة
إتقان المهارات المطلوبة ،إضافة إلى تعامل أعضاء هيئة التدريس مع مقرري التالوة والتجويد
كغيره ما من المقررات ،دون مراعاة الخصوصية التي يتمتع بها هذان المقرران ،كما أن
إجراءات تقويم الطلبة ال تتناسب مع طبيعة المقررين ،إضافة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ال
يتابعون تطور مهارات الطلبة أوالً بأول ،بسبب كثرة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة .أما أعضاء
هيئة التدريس ،فقد أشاروا إلى أن أسباب ضعف الطلبة في إتقان مهارات التالوة والتجويد تعود
إلى ضعف ممارسة الطلبة ،وتطلع الطلبة على لوظائف ال تتطلب هذه المهارات ،وقلة توجيه
أعضاء هيئة التدريس للطلبة ،وتعامل أعضاء هيئة التدريس مع مقرري التالوة والتجويد مثل
غيرهما من المقررات األخرى.
وأجرى ناساال ( )Nasallah, 2016دراسة حول أهمية التجويد في القرآن الكريم ومفهومه
وموقعه في الشريعة اإلسالمية ،فالقرآن الكريم وسيلة للتواصل بين هللا واإلنسان ،ويعلمنا شيئاً
أكثر من القانون والسياسة؛ ألن تدبر معاني القرآن الكريم ينقل الفرد من مرحلة البناء التاريخي
لإلسالم إلى مرحلة فهم الديناميات التي تعمل على تشكيل حياة المسلمين.
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ومن استقراء نتائج الدراسات السابقة ،فقد اتضح للباحث أهمية القراءة بالتجويد في تدبر القرآن
ومعانيه (السيد1125 ،؛  ،)Nasallah, 2016كما الحظ الباحث وجود ضعف لدى الطلبة في
تطبيق أحكام التجويد في أثناء تالوة القرآن الكريم من خالل نتائج دراسات (الفقيه1121 ،؛
الزعبي1129 ،؛ شاهين وشندي وعلوش)1122 ،؛ مما حدا بالباحث في التفكير بإجراء دراسة
تجريبية لمعالجة جوانب الضعف والقصور لدى الطلبة في مهارات التالوة وأحكام التجويد ،وقد
أثبتت نتائج بعض الدراسات تفوق الطلبة الذين يتم معالجة ضعفهم في مهارات التالوة من خالل
نتائج دراسات (عبد هللا وملكاوي2991 ،؛ حماد1111 ،؛ نجم.)1121 ،
وتأتي هذه الدراسة استكماالً لألدب التربوي المتعلق بتجريب بعض االستراتيجيات في تحسين
مستوى التالوة لدى الطلبة ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في التنويع في
االستراتيجيات والمصادر المستخدمة في تحسين التالوة لدى الطلبة ،من خالل تطبيق النموذج
التعليمي المقترح ،ودراسة أثره في تحسين مستوى التالوة لدى الطلبة.
أهميةّالدراسةّ ّ:
ّ
 تبرز أهمية الدراسة من خالل البحث في أعظم الكتب ،وهو القرآن الكريم ،فهو كتاب هللاتعإلى ،الذي يتضمن كلماته إلى خاتم رسله وأنبيائه محمد -صلى هلل عليه وسلم.-
 تسعى الدراسة إلى إحياء سنة نبوية ،بعالج األخطاء الشائعة لدى الطلبة في تالوة القرآنالكريم ،حيث يفتقد العديد منهم إلى إتقان هذه المهارة.
 تسعى الدراسة إلى تأهيل طلبة الجامعات -خاصة طلبة كليات العلوم التربوية واآلداب-وإكسابهم مهارات إتقان التالوة؛ ألن هؤالء الطلبة هم معلمو المستقبل ،وسيتعرضون في
تدريسهم إلى تالوة آيات من القرآن الكريم ضمن المناهج التي سيقومون بتدريسهاّ .
مشكلةّالدراسةّ ّ:
ّ
تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
ماااّأثاارّاسااتخدامّنمااوذجّتعليماايّفاايّتحسااينّتعلاامّتااالوةّالقاارآنّالكااريمّلاادىّطلبااةّكليااةّالعلااومّ
التربويةّواآلدابّ-األونرواّ؟ ّ
ويتفرع عنه السؤاالن اآلتيان:
 -2هدل توجدد فددروق ذات داللدة إحصدائية بددين متوسدطات عالمدات طلبددة المجمدوعتين التجريبيددة
والضابطة على االختبار األدائي في التالوة تعزى إلى استخدام النموذج التعليمي؟
 -1هدل توجدد فددروق ذات داللدة إحصدائية بددين متوسدطات عالمدات طلبددة المجمدوعتين التجريبيددة
والضابطة على االختبار الكتابي في التالوة تعزى إلى استخدام النموذج التعليمي؟

التعريفاتّاإلجرائيةّ ّ:
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النمااوذجّالتعليماايّفاايّالااتالوة :مجموعدددة مددن األنشددطة واالسددتراتيجيات واألسدداليب والوسدددائل
المستخدمة في الدراسة ،لفحص أثرها في تحسين التحصيل في التالوة لدى الطلبة.
تعلاامّالااتالوة :المعرفددة والفهددم والمهددارات التددي اكتسددبها المددتعلم نتيجددة مددروره بخبددرات محددددة.
والمعرفة هي مجموعة المعلومات المكتسبة نتيجة المدرور بدالخبرة ،والفهدم يعبدر عدن القددرة علدى
التعبير عن هذه المعرفة بطرق مختلفة ،أما المهارة فهي القدرة على القيام بالعمل بدقة وإتقدان ،مدن
خالل تطبيق المعرفة والفهم في خطوات محددة .ويقاس التحصيل بعالمة الطالب على كل من:
 االختبار األدائي الذي يتكدون مدن صدحيفة مالحظدة تشدتمل علدى المهدارات األساسدية الالزمدةأثناء التالوة ،مثل :الضبط اللغوي ،وأحكام التجويدد ،وعدددها عشدرون مهدارة ،يدتم مالحظتهدا
من خالل أداء الطالب ،بواقع عالمة لكل مهارة.
 االختبار الكتدابي الدذي يتكدون مدن اآليدة رقدم ( )2مدن سدورة الحدج ،والتدي تشدتمل علدى ()21حكمدا ً تجويدددياً ،يددتم تقييمهددا مددن خددالل تكليددف الطالددب بتحديدددها علددى نمددوذج اإلجابددة ،بواقددع
نصف عالمة على كل حكم.
محدداتّالدراسةّ ّ:
 المحددددات المكانيددة :تددم إجددراء الدراسددة علددى عينددة مددن طلبددة كليددة العلددوم التربويددة واآلداب(األونروا) في األردن ،في تخصصات :اللغة اإلنجليزية ،واللغدة العربيدة ،والجغرافيدا ،ومعلدم
الصف.
 المحدددددات الزمانيدددة :تدددم تطبيدددق هدددذه الدراسدددة خدددالل الفصدددل األول مدددن العدددام الجدددامعي.1122/1122
 أدوات الدراسدة هدي أدوات ومقداييس تدم تطويرهدا ألغدراض الدراسدة؛ لدذا فدإن تفسدير النتدائجيعتمد بشكل كبير على درجدة صددق األدوات ،وعلدى درجدة ثباتهدا ،علمدا ً بأنده تدم التحقدق مدن
صدق وثبات أدوات الدراسة.
الطريقةّواإلجراءاتّّ ّ:
عينةّالدراسةّ ّ:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كليدة العلدوم التربويدة واآلداب التابعدة لوكالدة الغدوث الدوليدة،
للعام الجامعي  ،1122/1122وعددهم ( )2952طالبا ً وطالبة ،مدوزعين علدى أربعدة تخصصدات،
هي( :اللغة اإلنجليزية ،واللغة العربية ،والجغرافيا ،ومعلم الصف).
وقد تم اختيدار عيندة عنقوديدة مدن مجتمدع الدراسدة؛ لتمثدل عيندة الدراسدة مدن خدالل االعتمداد علدى
الشددعبة كاملددة كوحدددة لالختيددار ،وقددد تددم االختيددار بطريقددة قصدددية مددن الشددعب التددي كددان الباحددث
يدرسها ،وذلك لتسهيل القيام بعملية جمع البيانات وتنفيذ الدراسة ،حيث تم اختيار شعبتين من ثدالث
شعب مسجلة لمساق مبادئ التالوة والتجويد للفصل األول من العام الجامعي ( ،)1122/1122وتم
توزيددع إحدددى الشددعبتين عشددوائيا ً ،لتمثددل المجموعددة التجريبيددة وعدددد طلبتهددا ( )92طالب داً وطالبددة،
والشعبة األخرى ،لتمثل المجموعة الضابطة ،وعدد طلبتها ( )92طالبا ً وطالبة.
وللتحقددق مددن تكددافؤ المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة قبددل إجددراء التجربددة ،قددام الباحددث بتطبيددق
اختبار األداء واالختبار الكتابي على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة ،وحسداب قيمدة ( ت )
للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ،ويبين الجدول ( )2هذه النتائج.
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الجدولّ(ّ:)7نتائجّاختبارّ(ت)ّللتحققّمنّتكافؤّالمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطةّقبلّإجراءّ
التجربةّ ّ
االختبار ّ

المجموعة ّ

األداء (من 11
عالمة)

التجريبية
الضابطة

الكتابي (من 91
عالمة)

التجريبية
الضابطة

عدد ّ
الطلبة ّ

المتوسطّ
الحسابي ّ

االنحرافّ
المعياري ّ

38

9.32

2.24

36

8.83

2.24

38

14.84

3.81

36

14.53

3.29

قيمة ّ
(ت) ّ
0.926

0.379

مستوى ّ
الداللة ّ
0.357

0.706

يظهر من النتائج الواردة في الجدول ( )2تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل إجراء
التجربة ،حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )1.12=αبين
المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من اختبار األداء
واالختبار الكتابي في مادة التالوة.
أدواتّالدراسةّّ ّ:
تشتمل الدراسة على ثالث أدوات ،هي:
 -2النموذجّالتعليمي :يتكون من األنشطة واالستراتيجيات واألساليب والوسائل اآلتية:
أ– التدددريس المباشددر :يقددوم الباحددث بشددرح المددادة التعليميددة للطلبددة ،وبيددان أحكددام التجويددد
وعرض تطبيقات لها أمام الطلبة.
ب -تعلدديم األقددران :يقددوم الباحددث بتحديددد مجموعددة مددن الطلبددة المميددزين فددي الددتالوة وأحكددام
التجويد من خارج عينة الدراسة لتقديم جلسات تالوة في المصلى ،ويلتزم الطلبة بحضور
ما ال يقل عن ( )11جلسة ،يتم توثيقها ضمن نموذج معين يظهر فيده مسدتوى أداء الطلبدة
في التالوة وأحكام التجويد ،ويبين الملحق ( )2هذا النموذج .
ج -توظيف الوسائط اآلتية في أثناء محاضرات مساق أحكام التالوة والتجويد:
 )2المسجل :يتم تشغيل السورة ،ويقوم الطلبة بترديد اآليات وإعدادة قراءتهدا بعدد االسدتماع
لها ،مع مراعاة أحكام التجويد الواردة في اآلية.
 )1المصحف الملون :يقوم الطلبة بالقراءة باستخدام المصحف الملون حسب الموضوع.
 ) 9مصحف التجويد مع القلم القارئ :يستخدم الطلبة القلم القارئ لالستماع من المصدحف،
من خالل وضع القلم الناطق على بداية اآلية.
 )5مصحف أحكام التجويد :يقوم الطلبة بالقراءة من مصحف أحكدام التجويدد الدذي يحتدوي
على رموز وإشارات مختلفة ألحكام التجويد تحت الحرف أو المقطدع الدذي يحتدوي
على حكم تجويدي.
 -1اختبارّاألداءّفيّالتالوة (ّ51عالمة):
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ويتكدون مددن صددحيفة مالحظدة تشددتمل علددى المهدارات األساسددية الالزمددة أثنداء الددتالوة ،مثددل:
الضبط اللغدوي ،وأحكدام التجويدد ،وعدددها ( )11مهدارة حيدث يقدوم الطالدب بدتالوة آيدات مدن
القرآن الكريم ،يختارها الباحث من مواضع مختلفة من القرآن الكريم ،ويقوم الباحدث بمراقبدة
أداء الطالدب وكتابدة المالحظددات حدول أدائدده ،ووضدع التقدددير المناسدب ،بواقددع عالمدة واحدددة
على كل مهارة ،ويبين الملحق ( )1هذا االختبار.
 -9االختبارّالكتابيّفيّالتالوةّ(ّ31عالمة):
ويتكددون مددن عدددد مددن اآليددات مددن مواضددع مختلفددة مددن القددرآن الكددريم ،بحيددث تشددتمل علددى أحكددام
التجويد المراد قياسها ،ويقوم الطلبة باسدتخراج أحكدام التجويدد الدواردة فدي كدل آيدة ،وقدد تدم تحديدد
اآلية رقم ( )2من سورة الحج ،وتحتوي على ( )21حكمدا ً تجويددياً ،بواقدع نصدف عالمدة علدى كدل
حكم تجويدي ،ويبين الملحق ( )9هذا االختبار.
وللتحقق من صدق أدوات الدراسة فقد تم عرضها علدى مجموعدة مدن المحكمدين عدددهم ( )2ممدن
يحملون درجة الدكتوراه في القياس والتقويم والتربية اإلسالمية والشدريعة ،وفدي ضدوء ملحوظدات
المحكمين واقتراحاتهم فقد تم إجراء التعديالت الالزمة ،مثل دمج بعدض المهدارات وفصدل بعضدها
في صحيفة تقويم األداء.
وللتحقق من ثبات كل من (االختبار األدائي واالختبار الكتابي) ،فقد تم تطبيقهما على مجموعدة مدن
مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة ،عددهم ( )22طالبدا ً وطالبدة ،باسدتخدام ثبدات اإلعدادة مدن
خالل إعادة تطبيق االختبارين مرة أخرى بعد أسبوعين من التطبيق األول ،وقد بلدغ معامدل الثبدات
الختبار األداء ( )1.22واالختبار الكتابي ( ،)1.29وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة.
إجراءاتّالدراسةّّ :
ّ
 تم تطوير النموذج التعليمي ليتم تطبيقه خالل فترة إجراء التجربة. تددم تحديددد عينددة الدراسددة باختيددار شددعبتين مددن الشددعب الددثالث المسددجلين فددي مسدداق الددتالوةوالتجويددد ،وقددد تددم توزيددع الشددعبتين عشددوائياً ،إحددداهما تجريبيددة درسددت باسددتخدام النمددوذج
التعليمي ،واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليديةّ .
 تم التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل إجراء التجربدة مدن خدالل االختبداراألدائي والكتابي القبلي في التالوةّ .
 تم تطبيق النموذج التعليمي على طلبة المجموعة التجريبية من قبل الباحث نفسهّ . بعددد االنتهدداء مددن تنفيددذ الدراسددة تددم تطبيددق االختبددارين األدائددي والكتددابي علددى عينددة الدراسددةكقياس بعدي ،وتصحيح االختبارين؛ لتحليل البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسةّ .
ّ
ّ
متغيراتّالدراسةّ ّ:
ّ
تتضمن هذه الدراسة المتغيرات التالية:
-7المتغيرّالمستقلّ :
طريقة التدريس :لها مستويان (طريقة النموذج التعليمي ،الطريقة التقليدية).
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-5المتغيرّالتابعّ ّ:
التحصيل في التالوة :يقاس بعالمة الطالب على كل من اختبار األداء واالختبار الكتدابي ،اللدذين
تم إعدادهما ألغراض الدراسة.
المعالجةّاإلحصائيةّ ّ:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافدات المعياريدة لعالمدات
طلبددة المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة علددى كددل مددن اختبددار األداء واالختبددار الكتددابي ،كمددا تددم
استخدام تحليل التبداين المصداحب ()ANCOVA؛ لتحديدد وجدود فدروق بدين متوسدطات عالمدات
طلبة المجموعتين حسب طريقة التدريس.
نتائجّالدراسةّومناقشتهاّ ّ:
ّ
النتائجّالمتعلقةّبالسؤالّاألول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طلبدة
المجموعتين التجريبية والضدابطة علدى االختبدار األدائدي فدي الدتالوة تعدزى إلدى اسدتخدام النمدوذج
التعليمي؟
لإلجابدة عددن السدؤال األول فقددد تدم حسدداب المتوسدطات الحسددابية واالنحرافدات المعياريددة لعالمددات
طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار األدائي في الدتالوة ،حسدب طريقدة التددريس،
ويبين الجدول رقم ( )1هذه النتائج.
الجدولّ(ّ:)5المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلعالماتّطلبةّالمجموعتينّالتجريبيةّ
والضابطةّعلىّاختبارّاألداءّفيّالتالوةّ(العالمةّمنّّ ّ)51
االختبارّالبعدي ّ
االختبارّالقبلي ّ
المتوسطّ
الحسابيّ
المجموعة ّ
االنحرافّ
المتوسطّ
االنحرافّ
المتوسطّ
المعدل ّ
المعياري ّ
الحسابي ّ
المعياري ّ
الحسابي ّ
التجريبية

9.32

2.24

13.47

2.76

13.29

الضابطة

8.83

2.24

11.56

2.17

11.75

يظهر من النتائج الواردة في الجدول ( )1وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسدابية لعالمدات
طلبدة المجمددوعتين التجريبيددة والضدابطة علددى اختبددار األداء فددي الدتالوة ،حسددب طريقددة التدددريس،
ولمعرفددة داللددة هددذه الفددروق تددم اسددتخدام تحليددل التبدداين المصدداحب ( )ANCOVAلعددزل تددأثير
االختبار القبلي ،ويبين الجدول رقم ( )9هذه النتائج.
الجدولّ(ّ:)3نتائجّتحليلّالتباينّالمصاحبّ(ّ)ANCOVAللمقارنةّبينّمتوسطاتّعالماتّ
طلبةّالمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطةّعلىّاختبارّاألداءّفيّالتالوة ّ
مستوى ّ
قيمة ّ
متوسطّ
درجاتّ
مجموعّ
مصدر ّ
الداللة ّ
(ّفّ) ّ
المربعات ّ
الحرية ّ
المربعات ّ
التباين ّ
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القبلي

229.069

1

229.069

74.847

1.000

الطريقة

42.985

1

42.985

*14.045

1.000

الخطأ

217.294

71

3.060

الكلي
73
514.378
*  :توجد فروق ذات داللة على مستوى الداللة ()1.12 = 
يظهددر مددن النتددائج الددواردة فددي الجدددول ( )9وجددود فددروق ذات داللددة علددى مسددتوى الداللددة (= 
 )1.12بددين متوسددطات عالمددات طلبددة المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة علددى اختبددار األداء فددي
الددتالوة ،وتعددزى هددذه الفددروق لطريقددة التدددريس ،حيددث كانددت قيمددة (ف) تسدداوي ( ،) 25.152
بمسدتوى داللدة ( ،)1.111وبدالرجوع إلدى المتوسددطات الحسدابية المعدلدة الدواردة فدي الجدددول ()1
يتبين أن الفروق بين المجموعتين لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين متوسط عالماتهم المعدل
( ، )29.19فيما كان المتوسط الحسابي المعدل لعالمات طلبة المجموعة الضابطة (.)22.12
وهذه النتيجة تعندي وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات عالمدات طلبدة المجمدوعتين
التجريبية والضابطة على االختبار األدائي في التالوة ،لصالح طلبة المجموعدة التجريبيدة ،وتعدزى
هذه النتيجة إلى استخدام النموذج التعليمي في التالوة.
وتتفق هذه النتيجة مع سع ِّى الباحث إلى تحقيقه باسدتخدام النمدوذج التعليمدي ،مدن خدالل تدوفير عددة
وسائل وإستراتيجيات لتدريس التالوة ،حيث يتعرض الطالب أثنداء دراسدته باسدتخدام النمدوذج إلدى
التنويع في المصادر التي يكتسب من خاللها المعارف والمهارات المطلوبة في التالوة ،فمثالً يدتعلم
الطالددب مددن أقراندده خددارج المحاضددرة بشددكل أكبددر مددن تعلمدده أثندداء المحاضددرة ،ألن التعلدديم يكددون
موجها ً للطالب نفسه ،في الظروف واألوقات التي تناسبه؛ مما يؤدي إلدى تعلمده بشدكل أفضدل ،كمدا
أن استخدام الوسائط المتعددة في االسدتماع للدتالوة يجعدل مدن إتقدان هدذه المهدارة أمدراً ميسدراً لددى
الطالب ،إضافة لما سبق فإن النموذج التعليمي يعمل على مساعدة الطلبة على فهدم نقداط قدوتهم فدي
التالوة للتأكيد عليها ،ويحدد نقاط الضعف لمعالجتها؛ مما يعطي تقييما ً دقيقا ً لألداء الفعلي للطالب.
وترى االتجاهات الحديثة في التقويم أن نواتج التعلم في المجالين النفسحركي والوجداني ال تناسدبها
االختبارات الكتابية ،وتعد اختبارات األداء أفضل دليل على إنجاز الطالب؛ لذا فإنده عنددما نسدتخدم
صحيفة المالحظة في تقييم األداء فإننا نعطي صدورة حقيقيدة عدن أداء الطالدب اعتمداداً علدى مدا تدم
مالحظته ،وهذا يؤدي إلى تحسين تعلم الطالب فدي إتقدان المهدارة التدي يتددرب عليهدا ،وقدد انعكدس
ذلك على مستوى أداء طلبة المجموعة التجريبية مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة.
وتتفق نتائج هذه الدراسدة مدع دراسدات كدل مدن( :عبدد هللا وملكداوي2991 ،؛ حمداد1111 ،؛ نجدم،
 ) 1121في تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست التالوة باسدتراتيجيات متنوعدة فدي اختبدار
األداء على طلبة المجموعة الضابطة التي درست التالوة بالطريقة التقليدية.
النتاائجّالمتعلقااةّبالساؤالّالثاااني :هدل توجددد فددروق ذات داللدة إحصددائية بدين متوسددطات عالمددات
طلبددة المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة علددى االختبددار الكتددابي فددي الددتالوة تعددزى إلددى اسددتخدام
النموذج التعليمي؟
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لإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمدات
طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار الكتدابي فدي الدتالوة حسدب طريقدة التددريس،
ويبين الجدول رقم ( )5هذه النتائج.
الجدولّ(ّ:)4المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلعالماتّطلبةّالمجموعتينّالتجريبيةّ
والضابطةّعلىّاالختبارّالكتابيّفيّالتالوةّ(العالمةّمنّّ ّ)31
االختبارّالبعدي ّ
االختبارّالقبلي ّ
المتوسطّ
الحسابيّ
االنحرافّ
المتوسطّ
االنحرافّ
المجموعة ّ المتوسطّ
المعدل ّ
المعياري ّ
الحسابي ّ
المعياري ّ
الحسابي ّ
21.83
3.97
22.03
3.81
14.84
التجريبية
19.04
3.23
18.83
3.29
14.53
الضابطة
يظهددر مددن النتددائج الددواردة فددي الجدددول ( )5وجددود فددروق ظاهريددة بددين المتوسددطات الحسددابية
لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبدار الكتدابي فدي الدتالوة ،حسدب طريقدة
التدريس ،ولمعرفة داللة هذه الفروق تم استخدام تحليل التبداين المصداحب ( ،)ANCOVAويبدين
الجدول رقم ( )2هذه النتائج.
الجدولّ(ّ:)2نتائجّتحليلّالتباينّالمصاحبّ(ّ)ANCOVAللمقارنةّبينّمتوسطاتّعالماتّ
طلبةّالمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطةّعلىّاالختبارّالكتابيّفيّالتالوة ّ
مستوى ّ
قيمة ّ
متوسطّ
درجاتّ
مجموعّ
مصدر ّ
الداللة ّ
(ّفّ) ّ
الحرية ّ المربعات ّ
المربعات ّ
التباين ّ
1.223
1.510
19.736
1
19.736
القبلي
1.003
*9.549
124.841
1
124.841
الطريقة
13.074
71
928.237
الخطأ
73
1136.446
الكلي
*  :توجد فروق ذات داللة على مستوى الداللة ()1.12 = 
يظهددر مددن النتددائج الددواردة فددي الجدددول ( )2وجددود فددروق ذات داللددة علددى مسددتوى الداللددة (= 
 )1.12بين متوسطات عالمات طلبة المجموعتين التجريبيدة والضدابطة علدى االختبدار الكتدابي فدي
الددتالوة ،وتعددزى هددذه الفددروق إلددى طريقددة التدددريس ،حيددث كانددت قيمددة (ف) تسدداوي ( ،) 9.259
بمسدتوى داللدة ( ،)1.119وبدالرجوع إلدى المتوسددطات الحسدابية المعدلدة الدواردة فدي الجدددول ()5
يتبين أن الفروق بين المجموعتين لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين متوسط عالماتهم المعدل
( ، )12.29فيما كان المتوسط الحسابي المعدل لعالمات طلبة المجموعة الضابطة (.)29.15
وهذه النتيجة تعندي وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات عالمدات طلبدة المجمدوعتين
التجريبية والضابطة على االختبار الكتابي في التالوة ،لصالح طلبة المجموعدة التجريبيدة ،وتعدزى
هذه النتيجة إلى استخدام النموذج التعليمي في التالوة.
ويمكددن أن يعددزى السددبب فددي هددذه النتيجددة إلددى أن النمددوذج التعليمددي فددي الددتالوة يشددتمل علددى عدددة
وسائط تؤدي إلى اكتساب المفاهيم والمعارف والقواعد واألحكام النظرية في الدتالوة ،والتدي يكدون
الطالب قد امتلكها نظريا ً وقام بتطبيقهدا فدي اختبدارات األداء؛ لدذا فدإن االختبدار الكتدابي فدي الدتالوة
يكون تطبيقا ً نظريا ً لما تم تطبيقه عمليا ً في اختبارات األداء.
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إن تقيدديم الطلبددة اسددتناداً إلددى التقددويم الددواقعي الددذي يقدديس مسددتوى الطالددب وإنجازاتدده فددي ظددروف
حقيقيددة ،يسدداعد الطالددب فددي اكتسدداب المعرفددة بسددهولة ،وهددذا الددنمط مددن التقيدديم يسدداعد علددى النمددو
الشامل للطالدب فدي المجداالت المعرفيدة واالنفعاليدة والنفسدحركية؛ ممدا يجعلده قدادراً علدى توظيدف
المعرفة فدي مواقدف جديددة ،وهدذا األمدر قدد انعكدس علدى طلبدة المجموعدة التجريبيدة التدي درسدت
الددتالوة بددالنموذج التعليمددي؛ ممددا سدداعدهم علددى تطبيددق مددا تعلمددوه فددي تحديددد األحكددام الددواردة فددي
االختبار الكتابي ،وجعلهم أكثر قدرة من زمالئهم طلبة المجموعة الضدابطة فدي فهدم أحكدام الدتالوة
والتجويدد وسددهولة تطبيقهددا واسددتخراجها مدن ضددمن اآليددات التددي يكلفدون باسددتخراج أحكددام الددتالوة
منها.
وتتفق نتائج هذه الدراسدة مدع دراسدات كدل مدن( :عبدد هللا وملكداوي2991 ،؛ حمداد1111 ،؛ نجدم،
 )1121في تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست التالوة باستراتيجيات متنوعة في االختبار
الكتابي على طلبة المجموعة الضابطة التي درست التالوة بالطريقة التقليدية.
التوصياتّّ ّ:
فددي ضددوء نتددائج الدراسددة التددي أظهددرت فاعليددة اسددتخدام النمددوذج التعليمددي فددي تطددوير وتحسددين
التحصيل لدى الطلبة في تالوة القرآن الكريم ،فإن الدراسة توصي بما يأتي:
 -2التأكيدددد فدددي التعلددديم الجدددامعي علدددى تددددريس الدددتالوة وأحكدددام التجويدددد ،مدددن خدددالل اسدددتخدام
استراتيجيات تطبيقية عملية متنوعة ،تهتم بتنمية الجوانب المعرفية واالنفعاليدة والنفسدحركية،
وعدم االعتماد على المحاضرات النظرية.
 -1االهتمام بتطوير خطط المساقات التدي تتطلدب مواقدف أدائيدة مثدل مسداقات الدتالوة والتجويدد،
بحيث تصبح مساقات عملية يتم تدريسها في مختبرات سمعية بصرية خاصة ،تتضمن وسائل
التكنولوجيا الحديثة ،التي تساعد في تيسير فهم أحكام التالوة والتجويد وتطبيقها.
 -9إجراء دراسات تتناول أشكاالً مختلفة من إستراتيجيات تدريس تالوة القرآن الكريم لطلبة
الكليات الجامعية والجامعات ،على عينات أخرى من طلبة كليات جامعية متنوعة.
ّ
المراجعّّ ّ:
القرآن الكريم.
ابن حنبل ،أحمد ( .)2992المسندّ،جّ(ّ،)7حديثّرقمّ( .)412ط( ،)2مؤسسة الرسالة ،بيروت،
لبنان.
ابن الجزري ،محمد ( .)1112منظومة ّالمقدمة ّفيما ّيجب ّعلى ّقارئ ّالقرآن ّأن ّيعلمه .تحقيق
أيمن سويد ،ط( ،)5دار نور المكتبات للنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)2999لسانّالعربّ،جّ( .)74ط( ،)5دار صادر ،بيروت ،لبنان.
أبو إلياس ،عبد المجيد ( .)1122ماّأهميةّتالوةّالقرآنّالكريم؟ .مأخوذ بتاريخ  ،1122/21/2من
الموقع اإللكتروني:
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A3%D9%87%D9%85%
D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9_%
D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9
%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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األصفهاني ،الراغب ( .)1119مفرداتّألفاظّالقرآن .تحقيق صفوان عدنان داوودي ،ط( ،)5دار
القلم – الدار الشامية ،دمشق ،سوريا.
البخاري ،محمد بن إسماعيل ( .)1121صحيح ّالبخاري ،ج ( ،)5كتاب فضائل القرآنّ ،بابّ:
"خيركم ّمن ّتعلم ّالقرآن ّوعلمه"ّ ،حديث ّرقم ّ( .)2151الطبعة الجديدة ،مؤسسة الرسالة
ناشرون ،بيروت ،لبنان.
الدغامين ،زياد ( .)2999القرآن بين آفاق القراءة والتالوة .مجلة ّالشريعة اإلسالمية ،مجلس
النشرّالعلميّ -جامعة الكويت.22-22 ،)91( 73ّ،
الحديثي ،إحسان وكامل ،إسراء ( .)1125مشكالت تدريس مادة تالوة القرآن الكريم وحفظه من
وجهة نظرمدرسي المادة والطالبات ،ووضع الحلول الالزمة لها .مجلة ّكلية ّالتربية ّللبناتّ،
جامعةّبغداد.292-221 ،)9( 52ّ،
حللي ،عبد الرحمن ( .)1122المستويات ّالقرآنية ّلمنهج ّالتعامل ّمع ّالنص .مركز الدراسات
القرآنية ،الرابطة المحمدية للعلماء ،المملكة المغربية .مأخوذ بتاريخ  1122/21/29من الموقع
اإللكترونيhttp://www.alquran.ma/Article.aspx?C=5651 :
حماد ،شريف ( .)1111فعالية استخدام المصحف الملون كوسيط تعليمي في تعلم أحكام التالوة
والتجويد لدى الدارسين ببرنامج التربية .مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية)ّ،
.292-212 ،)2( 72
رضا ،أحمد ( .)2922معجم متن اللغة .المجلد األول ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان.
الزعبي ،إبراهيم ( .)1129تقييم أداء تالوة طالب الصف الخامس األساسي في ضوء المستويات
المعيارية لتجويد القرآن الكريم في تربية قصبة المفرق .المجلة األردنية في العلوم التربوية9 ،
(.291-221 ،)1
الزيني ،محمد ( .)1122فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على الترميز اللوني ،واستخدام التعلم
اإللكتروني الناطق في تنمية مهارات التالوة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .مجلة العلومّالتربويةّ،
جامعةّالقاهرةّ،مصر.221-211 ،)5( 79ّ،
السيد ،باسم ( .)1125أثرّالقراءةّبالتجويدّفيّتدبرّالقرآنّالمجيدّ(دراسةّتأصيلية) .ط( ،)2دار
الحضارة للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.
شاهين ،محمد وشندي ،إسماعيل وعلوش ،علي ( .)1122أسباب ضعف طلبة تخصص تعليم
التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة في مهارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج
لعالجها .مجلةّجامعةّالقدسّالمفتوحةّلألبحاثّوالدراساتّالتربويةّوالنفسية.55-29 ،)9( 3ّ،
عبد هللا ،عبد الرحمن وملكاوي ،فتحي ( .)2991أثر استخدام مختبر اللغة في تعليم أحكام التالوة:
دراسة تجريبية .مجلةّجامعةّالملكّسعود.292-599 ،)1( 5ّ،
عمرو ،أيمن وعيد ،يحيى ومصطفى ،محمد شريف ( .)1129مناهج ّوأساليب ّتدريس ّالتربيةّ
اإلسالميةّفيّالمرحلةّاألساسيةّالدنياّ( .)4-7ط( ،)2دار زمزم للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الفقيه ،عبد الرحمن ( .)1121تقويم ّأداء ّطلبة ّجامعة ّالعلوم ّوالتكنولوجيا ّفي ّتالوة ّالقرآنّ
الكريمّفيّضوءّأحكامّالتجويدّاألساسية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء ،اليمن.
مصطفى ،محمد شريف ( .)1125خالصة ّاألحكام ّفي ّتجويد ّالقرآن ّعلى ّرواية ّحفص ّلقراءةّ
عاصمّمنّطريقّالشاطبية .ط( ،)9دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
نجم ،خميس ( .)1121برنامجّمقترحّلعالجّاألخطاءّالشائعةّفيّتالوةّالقرآنّالكريمّوفهمهّلدىّ
تالميذّالصفّالتاسعّمنّالتعليمّاألساسي .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة كفر
الشيخ ،مصر.
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الملحقّ(ّ )7
جلساتّالتالوةّفيّالمصلىّ(تعليمّاألقران) ّ
الرقم الجامعي.................................... :
اسم الطالب......................................:
الطالب المعلم.............................................................. :
مالحظاتّحولّمستوىّاألداء ّ
المجال ّ
رقمّالجلسة ّ
2
1
9
5
2
2
1
2
9
21
22
21
29
25
22
22
21
22
29
11
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الملحقّ(ّ )5
صحيفةّالمالحظةّ(اختبارّاألداء) ّ
الرقم الجامعي....................................... :
اسم الطالب................................... :
رقمّالمهارة ّ
المهارة ّ

17

2

الضبط اللغوي

1

الضبط النحوي

9

االستعاذة

5

البسملة

2

الوقف واالبتداء

2

اإلظهار

1

اإلدغام

2

اإلقالب

9

اإلخفاء

21

المد المتصل

22

المد المنفصل

21

مد البدل

29

مد العوض

25

مد الصلة

22

المد العارض للسكون

22

مد اللين

21

المد الالزم

التقييم ّ
جيد ّ
ممتاز ّ
ّ(عالمةّواحدة) ّ ّ(نصفّعالمة) ّ

ضعيف ّ
ّ(صفرّعالمة) ّ
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22

القلقلة

29

التفخيم

11

الترقيق
(

المجموع ّ

008

) من ( ) 11

ّ
الملحقّ(ّ )3
االختبارّالكتابيّفيّأحكامّالتجويد ّ
الرقم الجامعي.................................. :
االسم................................................ :
استخرجّأحكامّالتجويدّالواردةّفيّاآليةّاآلتيةّ(اآليةّّ:ّ2سورةّالحج)ّ :
{يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيِّن لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمًى ثم نخرجكم طف ًال ثم
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئًا وترى
األرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من ك ِّل زوج بهيج}.
الرقم ّ

18

الموضع ّ

الحكمّالتجويدي ّ
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