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 31حبث رقم  

 دراسة ميدانية على بعض معلمى القرآن مبصر  ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم

 ال كرمي حامد ابوبو األستاذ املساعد الدكتور                                              سيد رمضان حسنيالباحث  

 ملخص البحث: 

ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم من خالل دراسة ميدانية على بعض معلمى القرآن مبصر. واعتمد البحث   هدفت الدراسة إىل قياس 

ستخدام إطار   مج تدريىب  موعة الواحدة) عند القيام بتطبيق بر لتجربة املتعلم    FIRST-ADLXعلى املنهج: شبه التجريىب (ذو ا

, على جمتمع الدراسة : املكون من معلمى مادة القرآن الكرمي مبصر    Activ Deep Learner eXperienceالنشطة املؤثرة  

) معلما , يعملون بعدد من املدارس األهلية ومجعيات تعليم القرآن ودور احلضانة, ومت قياس فاعلية  110وتكونت عينة البحث من (

مج من خالل لقياس انتقال    FIRSTلقياس جتربة املعايشة النشطة الفعالة ) و (استبانة    FIRSTاستبانة: ( استبانة    2عدد    الرب

وأثر  التعلم) , وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها :  اثبات أن حتقيق جتربة معايشة مؤثرة للمعلمني أثناء فرتة التعلم ساعد  

لم لبيئة عمل املعلمني , وأوصت الدراسة ببعض التوصيات منها : االستفادة من الدراسة يف تصميم برامج تدريب  إجيابيا ىف انتقال أثر التع 

ىف تصميم الربامج التدريبية والتعليمية املختلفة ، وإجراء املزيد من األحباث   FIRST-ADLXمعلمي القرآن , اإلستفادة من إطار  

  عليه. 

مج تدريىب    –انتقال أثر التعلم   – ربة التعلم جت  - الكلمات املفتاحية:معلم قرآن    إطار فرست  –بر
The study aimed to measure the effect of the learning experience in the transmission of the learning effect 
through a field study on some Quran teachers in Egypt. The research was based on the approach: Quasi-
experimental (one-group) when implementing a training program using the FIRST-ADLX framework for 
the Activ Deep Learner eXperience, The study community: The study population consists of teachers of the 
Noble Qur’an in Egypt and the research sample consisted of (110) teachers, working in a number of private 
schools, associations for teaching the Qur’an and nurseries, and the effectiveness of the program was 
measured through two questionnaires: (FIRST questionnaire to measure the experience of active and 
effective coexistence) And (FIRST Questionnaire to Measure Transition Learning The study reached a set 
of results, the most important of which are: Evidence that achieving an effective coexistence experience for 
teachers during the learning period helped and positively affected the transmission of the learning effect on 
the teachers' work environment. The study recommended some recommendations, including: Benefiting 
from the study in designing training programs for Qur’an teachers, making use of the FIRST framework 
ADLX in designing various training and educational programs, and conducting more research on it.) 
Keywords: Quran Teacher - Learning Experience - Learning Impact Transfer - Training Program - First 
Framework   
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  مقدمة البحث 
ت األساسية تطوير طرق ال  تعلم  ىف ظل الثورة الصناعية ومزامحة اآلالت للبشر ىف كل جماالت احلياة ومنها جمال التعليم أصبح من أهم الضرور

ت التعلم احلديثة , ومن أشهرها (التعلم النشط     1960وظهر تقريبا    )Active Learning, فظهرت العديد من وسائل وطرق ونظر
د به فهم والبحث عن املعىن والغاية من  و : واملقص  )Deep Learning(التعلم العميق  ) ,مث ظهر مصطلح جديد  2011م (الشمرى

ا املستقبلية , مما حيقق عمق واستدامة لتجربة احلالية وتطبيقا جت    التعلم, وقيادة املتعلمني حملاولة ربط املفاهيم واألفكار السابقة  ىف األثر (
التعلموأيضا  ,    )2018 هو عملية  و )  Experience Design    learning) :(LXDظهر مفهوم جديد وهو ( تصميم جتربة 

)     LXD.orgإنشاء جتارب التعلم اليت متكن املتعلم من حتقيق نتائج التعلم املطلوبة بطريقة تتمحور حول اإلنسان وموجهة حنو اهلدف ( 
النشطة والعميقة خيلق التفاعل والتأثري جتربة ، لذلك جيب أن تتكامل هذه املبادئ    , ونظرًا ألننا نعتقد أن دمج كل من االسرتاتيجيات

نشطة ومؤثرة خيلق جتربةمتعلم  مما   ، جت     Active Deep Learner eXperience (ADLX  لتشكيل وحدة كاملة  )
جت وأخرون ويضيف   )2018     التعلم. أثر ل انقان ربة املؤثرة لتحقيق اخلتحدث ل  ا؛ من املهم حتقيقه  ) أن : جتربة املتعلمبتصرف2018(

لطرق احلديثة, فيجب أن خنصبصورة  ) ألمهية تدريب وتسليح املعلمني ( 2017  اجلمل من هذا املنطلق وكما أشار (   لذكر منهم عامة) 
ثري جتربة إجيايب يف تنمية مهارات التدريس لديهم (الردادى   يتضح مما سبق أمهية  , ف)2019معلمى العلوم الشرعية والقرآن , ملا له من 

  .  مبصرمعلمى القرآن ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم من خالل دراسة ميدانية على بعض  دراسة

  مشكلة البحث 

لغ اخلطورة، فهو ضمانة حتقيق اهلدف  أن    م)2016بني (احلرىب   حدث طرق التعلم أمٌر  إعداد معلمي القرآن الكرمي مهنيا وتسليحهم 
موعات ومهارات التواصل واالجتماع وطرق التدريس واألداء؛ منه ٌج  الرتبوي والتعليمي , فإن التدريب املهاري على فنون إدارة احللقات وا

ا معلمى القرآن مل تشفى غليلهم , إما بسبب صعوبة  ورغم ذلك  ,     قرآين  العديد من الربامج التدريبية ( اخلاصة بطرق التعلم ) الىت التحق 
اسقاطها على الطبيعة اخلاصة بتعلم القرآن, أو أن طريقة تصميم هذه الربامج تعتمد على قوة احملتوى العلمى فقط . دون استخدام وسائل  

كما  الة حتقق عمق واستدامة األثر , أو بسبب عدم املتابعة من قبل املدرب لتفادى العقبات الىت قد يواجهها املعلم أثناء التطبيق .  تدريب فع
جت  )2019دراسة كل من : (الردادى  ىف   .  )2014) (جاب هللا  2017(اجلمل  )2017(قزق   )2018(

نه هو البحث الوحيد  أ من الدراسات السابقة )    ديدعلم الباحث وبعد اإلطالع على العتكمن أمهية البحث النظرية يف أنه ( علي حد  و 
وقع أن يستفيد  ويت .  مبصر معلمى القرآن  ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم من خالل دراسة ميدانية على بعض    قياس إىل  الذي يهدف  

  ة : من البحث ( من الناحية التطبيقية ) كال من الفئات التالي

مج التدريىب حمل الدراسةالسادة معلمى القرآن و العلوم الشرعية ( . 1  ) وذلك من خالل اإلستفادة من نتائج الدراسة والرب
 ) التدريبية للمعلمني والىت حتقق جتربة تعلم نشطة ومؤثرةالربامج اختيار (وذلك ىف   مديروا املؤسسات القرآنية . 2
إل . 3 حملتوى النظرى للبحث واملراجع والدراسات السابقة ىف عمل حبوث  الباحثون الرتبويون و الشرعيون(وذلك  ستعانة 

 تربوية تبىن على البحث وتضيف اليه أو تستفيد منه جزئيا ىف بعض املسائل) 

  أهداف البحث  
 .  مبصرمعلمى القرآن ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم لبعض    قياسإىل يهدف البحث 

  فرعية و هى  :  هدافالعام ألدف ويتفرع من اهل
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  صر ؟ مبالتدريب لدى معلمى القرآن  فرتة أثناء  جتربة تعلم نشطة ومؤثرةحتقيق التأكد من   -1
  صر ؟ مبلدى معلمى القرآن    انتقال أثر التعلم لبيئة عمل املعلمحتقيق  التأكد من  – 2
  البحث   سئلة أ

ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم لبعض    مبصر؟ معلمى القرآن ما مدى 
  فرعية و هى  :  سؤال العام أسئلةويتفرع من ال

  صر ؟ مبالتدريب لدى معلمى القرآن فرتة أثناء  جتربة تعلم نشطة ومؤثرةحتقيق  ما مدى  -1
  صر ؟ مبلدى معلمى القرآن   انتقال أثر التعلم لبيئة عمل املعلمحتقيق  ما مدى   – 2

  البحث  مصطلحات 

مج أو أي جتربة أخرى يتم فيها التعلم ،   جتربة التعلم تشريLearner eXperience :جتربة املتعلم   إىل أي تفاعل أو دورة أو بر
يئات  سواء حدث ذلك يف البيئات األكادميية التقليدية (املدارس ، الفصول الدراسية) أو األماكن غري التقليدية (املواقع خارج املدرسة ، الب 

اخلارجية) ، أو سواء كان ذلك يشمل التفاعالت التعليمية التقليدية (الطالب الذين يتعلمون من املعلمني واألساتذة) أو التفاعالت غري  
  ) edglossary.org(موقع  .التقليدية (يتعلم الطالب من خالل األلعاب وتطبيقات الربامج التفاعلية)

دة( رغبة وقدرة) املعلم ىف نقل هذه  اإلنطباع اإلجيا   يقصد به الباحث إجرائيا :  مج التدريىب مما يرتتب عليه ز ىب الذى حتقق للمعلم أثناء الرب
  . الفلسفة لبيئة عمله

    : Active learningالتعلم النشط 
ملشاركة الفاعلة يف األنشطة ال  يت تتم داخل احلجرة  "هو توجه يف التعليم ينطلق من فكرة حمورية هي أن يتم تعليم الطالب بشكل يسمح هلم 

خذهم تلك املشاركة إىل ما هو أبعد من دور الشخص املستمع السليب" (زيتون    )2010الدراسية، حبيث 
مج التدريىب .  يقصد به الباحث إجرائيا :   جمموعة األنشطة التفاعلية املستخدمة داخل الرب

د به فهم والبحث عن املعىن واهلدف من التعلم وقيادة املتعلمني حملاولة ربط  و : "املقص    Deep learning املؤثرالتعلم (العميق)  
قبة ، حتويل ا املستقبلية , مما جيعل جتربة التعلم ( انعكاسية ، مستدامة ،  لتجربة احلالية وتطبيقا ية ، مؤثرة ) "  املفاهيم واألفكار السابقة 

جت    رف ) بتص2018حتقق عمق واستدامة ىف األثر ".(
ثري جتربة على املدى البعيد) .   يقصد به الباحث إجرائيا :   أن تكون جتربة متعلم ال تُنسى ( مستدامة, وقابلة للتحويل , مع 

جت وأخرون:   Transfer of Learnin التعلم أثر  ل اقتنإ  Thorndike and) عن مفهوم نقل التعلم : عّرف  2018قال (
Woodworth (1901  التعلم يف التعلم يف سياق للمساعدة يف  نه "نتاج لعملية التعلم حيث يكون هناك استخدام  التعلم  ) نقل 

). ميكن اعتبار التحويل تطبيًقا للتعلم املكتسب يف سياق  2، ص    Middleton & Baartman   ،2013سياق آخر "(كما ورد يف  
) أن "التعلم دون  Goldstone and Day (2012ذكر  ).1993و &يكوفيتش ،    Yekovichو    Gagneما إىل سياق آخر ( 

لقول "ال يهم ما  2014). وافق جيفرسون وبولوك وويك (149نقل اخلربة اليت مت تعلمها تقريًبا غري منتجة وغري فعالة "(ص   ) مع ذلك 
م ملهارات جديدة ؛ إال إذا كانوا على استعداد لبذل اجلهد لنقلها وتط   ).  79بيقها "(ص تعلموه ، أو مدى إتقا

  جتربة تعلم نشطة ومؤثرة (للمعلم) يساعد املعلم على نقل هذه التجربة لطالب داخل الصف الدراسى.   أن حتقيق:  يقصد به الباحث إجرائيا

جت وأخرون  :    FIRST-ADLXإطار   ت الشهرية ، مثل:    ) أنه : 2018يعرفه ( إطار شامل مصمم على أساس النماذج والنظر
، علم النفس اإلجيايب ، جتربة االقتصاد وعلم 6Dsالتعلم امليسر ، منوذج   والتعلم القائم على اللعبة ؛ Gamification التعلم التجرييب ؛ 

ويرمز    جماالت  (5)ومصنفة ضمن    مبدأً  (15) على  FIRST يشتمل إطار عملف  FIRST ينقسم اسم اإلطار اىل شقني   .و األعصاب
االت اخلمسة و هى: (  (FIRSTكل حرف من حروف كلمة      Transforming حتويل التعلم إىل أداء واقعي ملموس ) إىل جمال من ا
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ل اإلجيايب  التفاع-   RAR( Reviewing(مراجعة األنشطة بنموذج    -   Sequencingالتسلسل واالنسيابية أثناء جتربة املعايشة    -
  وترمز إىل ( جتربة متعلم نشطة ومؤثرة    ADLX .والشق الثاىن)   Focusingالرتكيز على املتعلم-   Interacting أثناء جتربة املعايشة

.  Active Deep Learner eXperience  (  
مج التدريىب :    يقصد به الباحث إجرائيا   املستخدم ىف الدراسة نه اإلطار القائم عليه تصميم الرب

  اإلطار النظرى 
ثري جتربة التعلم ىف انتقال أثر التعلم :    أوال 

   Experience Economy  االقتصاد  جتربةمفهوم  
جت وأخرون ين وجيلمور (2018يقول ( ) أن التجربة هي مرحلة رابعة من العروض االقتصادية إىل جانب العروض  1998) : اقرتح 

الثالثة ( أوال عرض سلعة مثل حبوب النب ، مث يقوم املصنعون بتحميص وطحن حبوب النب ، مث تقدمي اخلدمة حيث تقدم  االقتصادية  
ا املواد اخلام مثل حبوب النب.    املطاعم قهوتنا). وقد قالوا أن اخلدمات أصبحت سلعة بنفس الطريقة اليت حتولت 

اخلدمة وجيب أن تقدم عرًضا ال يُنسى يظل مع العميل لفرتة طويلة ، ولكن لتحقيق ذلك    و بذلك ميكن أن تكون التجربة عرًضا متميزًا من  
تج عن املشاركة بنشاط. وهذا يتطلب أشخاًصا يتمتعون مبهارات عالية ، وميكنهم ختصيص كل   حساس  ، جيب أن يشعر املستهلك 

  حدث ديناميكًيا وفًقا الحتياجات العمالء. 
ن التعليم جيب أن يتكيف مع التجربة االقتصادية بدال  Hearn (2015و    Arthursو    Dezuanniو    Grahamأضاف     (

ين وجيلمور ( ) التجربة "مثل العرض احلقيقي كأي خدمة أو سلعة "و" حيدث عندما  1998من توفري شكل سلعة من املعلومات. وصف 
ً ال يُنسى "(ص  تستخدم الشركة اخلدمات عن قصد كمرحلة ،والسلع كدعامات ، إلشراك ا ). وصفو  98لعمالء الفرديني بطريقة ختلق حد

ا: "شخصية بطبيعتها ، موجودة فقط يف عقل الفرد الذي اخنرط يف نشاط عاطفي ، أو على املستوى اجلسدي أو الفكري   التجربة على أ
ين وجيلمور ،     ). 99، ص  1998أو حىت الروحي "(

ين وجيلمور (  من أجل هذا فجعل جتربة املتعلم جتربة  )  1998ال تُنسى ، ميكن أن يساعد يف حتقيق نقل التعلم ؛ هذا الرأي بدعم كبري من 
م الواقعية إذا كان التدريب ممتًعا هلم.    اقرتاح أن املشاركني يف التدريب قد ينقلون املعرفة إىل ممارسا

  Learner experience  جتربة املتعلممفهوم  
جت وأخرون ؛ من املهم حتقيقه و ال تنسى اخلربة املؤثرة    FIRST) أن : جتربة املتعلم هي املفهوم التأسيسي يف إطار  2018يضيف (

" هلا معىن مزدوج يف اللغة اإلجنليزية بينما تستخدم بعض    experience كوسيلة لتحقيق نقل التعلم. نريد أن نشري إىل أن كلمة "
والروسية كلم األملانية  مثل  األخرى  تتوافق كلمة  اللغات   ، املثال  سبيل  على  األملانية  اللغة  يف  املزدوج.  املعىن  لـهذا  منفصلتني  تني 

"Erfahrung "مع االسم اإلجنليزي " Experience    تعين املهارات واملمارسات والدراية واملعرفة احلياتية املرتاكمة اليت يتكون "
  ). 2010منها اإلنسان(جيلرت

حية أخرى ، فإن الكلمة األ  تتوافق مع االسم اإلجنليزي " Erlebnisملانية "من   " Experience    ، لقاء أو حدث عتباره   "
). يف هذه الورقة ، نذكر  2010" لإلشارة إىل املشاعر والعواطف وما نعيشه (جيلرت ،  experience إلضافة إىل الفعل اإلجنليزي "

  كخربة سابقة.   Erfahrungوخربة يف شكل   سم "املتعلم أو جتربة التعلم"  Erlebnisاخلربة يف شكل  
ت اجلسدية أو الفكرية أو حىت الروحية وفًقا لـ   ا نتيجة عاطفية ، على املستو .  Gilmoreو    Pineحنن ننظر إىل جتربة املتعلم على أ

التعلم وبناء الذاكرة ؛  ن العواطف تلعب دورًا مهًما يف كل من  AGES) فيناقش منوذجهم  2010دافاتشي ، كيفر ، روك ، آند روك (
ت عنه قد يؤدي إىل ترميز أفضل يف ذاكرة الفرد. ميكن أن ت ؤثر  واستعرض أن هناك ارتباطًا وثيًقا بني التجربة االنفعالية حلدث ما والذكر

لتايل يؤثر على سلوكه (   ).  Manthiou et al.  ،2011التجربة املرغوبة على املشاعر ، وتستمر لفرتة طويلة يف عقل الفرد و
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إلضافة إىل بينكيندورف وروهانني وسكوت (2008يف ذات السياق التعليمي ، طومسون ، غريرسون ، بول ، ومنديبيل (  ) ذكر  2009) 
" يف    total student experience يُنسب إليهم أوًال صياغة مصطلح "  )Green (1992و    Burrowsو    Harveyأن  

"ال تقتصر على جتربة الطالب يف الفصل ولكن إىل    student experience) ذكر أن  Harvey et al. (1992سياق التعليم ،  
  ). 1إمجايل جتربة الطالب "(ص 

 Benckendorff et al. (2009 مصطلح اعتمدت  املؤسسات  وأن   ، خمتلفة  جوانب  وهلا  معقدة  الطالب  جتربة  أن  أضافوا   (
student experience    قشوا بذلك أنه ترتبط للداللة على اجلوانب األكادميية للتدريس واحملتوى واملناهج وأنشطة املتعلم والتوجيه.

 جتربة املتعلم مبشاركة املتعلم ورضاه واستبقاءه. 
   Active Learning  النشطمفهوم التعلم 

جت وأخرون نه  2018أشار ( ألشياء والتفكري فيما يفعلونه  ) أنه : يُعرَّف التعلم النشط  "أنشطة تعليمية يشارك فيها الطالب يف القيام 
")Bonwell    &Eison  ،1991  ،p.5  لنسبة للمتعلمني ليكونوا متعلمني نشطني ، ال ينبغي هلم فقط أن اإلستماع ). ويقرتحون أنه 

  ولكن جيب عليهم أيًضا الكتابة والقراءة واملناقشة وحل املشكالت. 
) ، الذي ينص على  2004على أن التعلم النشط طريقة لتحقيق نقل التعلم على النحو الذي اقرتحه سوبيدي (  FIRSTإطار    يشدد  

ن استخدام التعلم النشط قد يؤدي إىل حتسني  593أن "التعلم النشط معيار مهم حلدوث النقل "(ص   إلضافة إىل ذلك ، يناقش   .(
) ، حيث أظهروا أن استخدام التعلم النشط حتقق جتربة  تعلم أفضل  2014سة أجراها جورجيو وشارما (جتربة الطالب كما هو مقرتح يف درا

 للمتعلم. 
 Deep Learning  العميق( املؤثر) مفهوم التعلم 

جت وأخرون  .F. Marton and R) أن التعلم العميق والسطحى مشتق من أعمال (2016) :أرجع جودور (2018أضاف(
Säljö  ،1976) نغ بيجز و املعرفة  2011).أكد  والربط بني  املعاين األساسية  البحث عن  املتعلمني على  العميق يشجع  النهج  ) أن 

  اجلديدة واخلربة السابقة ، وحتليل وتقييم املعرفة اجلديدة. 
ا النهج مييلون إىل االحتفاظ  ) على أمهية التعلم العميق من خالل اقرتاح أن املتعلمني الذين يستخدمون هذ2018أكد لريد وشوب وكوه (

  السطحي.   ملعلومات ودجمها ونقلها مبعدالت أعلى. وأضافوا أيًضا أن التعلم العميق هو مرتبط بتجربة تعليمية أكثر إمتاًعا مقارنة بنهج التعلم 

   Transfer of Learnin مفهوم نقل التعلم 

جت وأخرون نه "نتاج  Thorndike and Woodworth (1901) عن مفهوم نقل التعلم : عّرف    2018قال ( ) نقل التعلم 
يف   ورد  "(كما  آخر  سياق  يف  التعلم  يف  للمساعدة  سياق  يف  التعلم  استخدام  هناك  يكون  حيث  التعلم   & Middletonلعملية 

Baartman   ،2013    ميكن اعتبار التحويل تطبيًقا للتعلم املكتسب يف سياق ما إىل سياق آخر ( 2، ص .(Gagne    وYekovich  
  ). 1993و &يكوفيتش ، 

) على أنه على الرغم من اجلدل حول املصطلحات ، فإن مصطلح نقل التدريب يساوي مصطلح 1987نتفق مع حجة كورمري وهامجان (
) أن "التعلم دون نقل اخلربة اليت مت تعلمها تقريًبا غري منتجة وغري فعالة "(ص  2012) Goldstone and Dayنقل التعلم. ذكر  

م ملهارات جديدة ؛ إال إذا كانوا على  2014). وافق جيفرسون وبولوك وويك (149 لقول "ال يهم ما تعلموه ، أو مدى إتقا ) مع ذلك 
 ).  79استعداد لبذل اجلهد لنقلها وتطبيقها "(ص 
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مج تدريىب حيقق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة (للمعلم) يساعد املعلم على نقل هذه التجربة لطالب  وبناء على ماس بق فإن تصميم بر
  داخل الصف الدراسى. 

طار نيا      FIRST-ADLXالتعريف 

طار   -  1   :  إمجاال FIRST-ADLXالتعريف 

ألتى SEGAgroup املوقع الرمسى للشركة مبتكرة النموذج من خالل اخلاص    FIRST_ ADLX: إطار تعرف الشركة النموذج 
ت الشهرية ، مثل: التعلم التجرييب ؛  والتعلم القائم على اللعبة   Gamification بنا ، هو إطار شامل مصمم على أساس النماذج والنظر

نه إطار جذاب يساعد املعلمني على سد النظرية  إ  .، علم النفس اإلجيايب ، جتربة االقتصاد وعلم األعصاب 6Dsالتعلم امليسر ، منوذج   ؛
 Active Deep Learner  من خالل جتربة متعلم نشطة ومؤثرة     واملمارسة خللق بيئة تعليمية عالية اجلودة يف فصوهلم الدراسية

eXperience  )   (segagroup.net  

طار   -  2   :    تفصيال ADLX-FIRSTالتعريف 

ومصنفة ضمن    مبدأً  (15) على  FIRSTفيشتمل إطار    FIRST(وسبق الكالم عنه) +   ADLX ينقسم اسم النموذج اىل شقني  
االت اخلمسة  (FIRSTجماالت تتيح للمعلم إنشاء جتربة تعلم إجيابية وال تُنسى . ويرمز كل حرف من حروف كلمة    (5) ) إىل جمال من ا

  و هى : 

الثقة ىف   \التحقق والتقومي  \ : ويتكون من ثالث مبادىء (اإلفراد)  Focusing) Focus on the learnerالرتكيز على املتعلم  
ام  املتعلم ) وتعىن أنه جيب أن نركز على سلوك كل متعلم أثناء الرحلة ، وكيف يتفاعل امليسر مع كل فرد ، وما هي األنشطة اليت ميكن القي

  .بة فريدة. ا لتمكني املتعلم من االستمتاع بتجر 
املعايشة أثناء جتربة  اإلجيايب     Positive interaction during the experience of (Interacting) التفاعل 

coexistence     التحفيز واإلنتباه ) وتعىن صنع التفاعل ضمن ديناميكيات    \روح اجيابية  \: ويتكون من ثالث مبادىء (حدث اجتماعى
موعة اإلجيابية جتربة فر  مبعىن أن املتعلم نفسه ميكن أن يكون له جتربة خمتلفة عندما يتفاعل مع جمموعة   .يدة لكل جمموعة من املتعلمنيا

 خمتلفة من املتعلمني . 

: ويتكون من ثالث     RAR  (Review activities with a form  ( Reviewing )مراجعة األنشطة بنموذج (
دة اجلا  ) وتعىن   Reviewingمراجعة نشطة  \ Activityتيسري النشاط  \Readinessهزية  مبادىء ميثل كل حرف عملية منهم (ز

على كيفية تفاعل جمموعة من املتعلمني مع أنشطة التعلم مًعا ، واليت تعد   R جمال يركز  املراجعة والتفاعل داخل األنشطة ،    أنه من خالل 
ج  إلضافة إىل    التعلم العميق النشط. الوحدة الرئيسية يف التعلم التجرييب 

املعايشة   جتربة  أثناء  واالنسيابية   Sequence and fluidity during the coexistenceالتسلسل 
experiment Sequencing)  (التنظيم والتسلسل) ربط وتلخيص ) وتعىن أنه   \ تكرار بال ملل  \ : ويتكون من ثالث مبادىء

ال من خالل التنظيم والتسلسل ، ينصب تركيز   التسلسل ليس جمرد مسألة تسلسل جمموعة من   .على التجربة الكاملة للرحلة نفسها S ا
ثري جتربة أعمق وأك ثر  األنشطة التعليمية على مدار اليوم ، بل هو أكثر للحفاظ على مشاركة املشاركني طوال الوقت على طول الرحلة لرتك 

  استدامة. 



وي الدولسجل المؤتمر  ة والنفس  لثالثاي ـال          ICOEPS 2021 ة للدراسات ال

 

 771 

ملموس واقعي  أداء  إىل  التعلم   ,Transforming learning into realistic (Transforming) حتويل 
tangible performance     اإلستمرار واملتابعة) وتعىن\التطبيق واملعايشة  \: ويتكون من ثالث مبادىء (اإلنعكاس على الواقع  

ا داخل غرفة ال  T حتويل التعلم إىل عمل ، فريكز جمال  ا  على األنشطة واإلجراءات اليت ميكن القيام  تدريب , وأنشطة التعلم الىت من شأ
إلضافة إىل املساعدة اليت حتدث ىف مرحلة املتابعة و التوجيه بعد الرحلة (إن وجدت)    .أن تساعد املتعلم على املمارسة ونقل التعلم ، 

(segagroup.net)  جت  ) ,2018(   

مج FIRST-ADLX وبناء عليه مت اختيار إطار  لدراسة لتصميم الرب   التدريىب امللحق 
  الدراسات السابقة 

جت, أخرون    FIRST   لتصميم وتيسري جتربة املتعلم النشطة واملؤثرة  FIRSTإطار  )عنوان الدراسة :2018دراسة (
Framework Design and Facilitate Active Deep Learner eXperience  

إىل:و  الدراسة  التعريف مبفهوم    دف  املؤثرةأوال  النشطة  املتعلم  التعريف    Active Deep Learner eXperience  جتربة  . مث 
التجرييب ؛   FIRET_ADLXبنموذج   التعلم  الشهرية ، مثل:  ت  النماذج والنظر والتعلم    Gamificationاملصمم على أساس 

اللعبة ؛  النف 6Dsالتعلم امليسر ، منوذج   القائم على  واستخدمت الدراسة املنهج     .س اإلجيايب ، جتربة االقتصاد وعلم األعصاب، علم 
  Active Deep Learner eXperience جتربة املتعلم النشطة املؤثرةأمهية وخطورة مفهوم    -  1وخلصت الدراسة إىل :الوصفى  

ثري جتربةها ىف عملية انتقال التعلم , ومدى احتياج كل من امليسر واملصمم التعلي أنه من أفضل   –  2مى لنموذج  يساعد على حتقيقها . و
, وهو إطار عمل شامل وجديد يصنع جتربة ال تنسى لـلمتعلم للعيش واملضي قدما    FIRET_ADLXالنماذج الىت حتقق ذلك منوذج 

ت ومناذج التعلم. ويهدف إطار  إىل   FIRET_ADLX، مما يساعد يف تسهيل نقل التعلم. وهذا اإلطار مستمد من العديد من نظر
جماالت وكل جمال    5من    FIRET_ADLXجعل جتربة املتعلم ال تُنسى وعميقة ومستدامة. ومن أجل حتقيق ذلك ، يتكون إطار  

ال األول (الرتكيز على املتعلم    3حيتوي على   ) ويهدف إىل جعل جتربة التعلم جتربة فريدة لكل متعلم ليتمكن من    Focusingمبادئ ، ا
ال الثاين هو (نقل تعلمه   ( اليت تتناول فكرة ( التسامى     )   Interacting التفاعل اإلجيايب أثناء جتربة املعايشة أثناء التدريب وبعده. ا

موعة والتعلم التعاوين ميكن أن يستغرق التعلم وتوليد األفك ار  ) أى أن جمموع الكل أكرب من جمموع األجزاء)  ، فمن خالل ديناميكيات ا
ال الثالث  اجلديد موعة. ا ) يهدف   RAR( Reviewing(مراجعة األنشطة بنموذج ( ة مكان لبناء املزيد من املعرفة لكل عضو يف ا

تعميق التعلم    إىل غمر املتعلمني يف أنشطة التعلم ، حيث ميكننا إبقاء املتعلم نشيطًا أثناء الرحلة التعليميةأيًضا من خالل التفكري يف أنه ميكننا
ال الرابع (  واستي  التسلسل واالنسيابية أثناء جتربة املعايشة  عابه ، وكذلك للتأكيد على األفكار األكثر أمهية من خمرجات التعلم. يوجه ا

Sequencing   (  خذ م مع اهليكل املناسب الذي  م وخربا مصممي التعلم واملعلمني من خالل التصميم إىل أحداث التعلم اخلاصة 
سة خطوة خبطوة حنو نتائج التعلم وتنشيط التسلسل لتحقيق حالة تدفق املتعلمني من خالل غمرهم داخل جتربة التعلم. يف النهاية  املتعلم بسال

ال اخلامس (   غرفة التدريب إىل  حمدودية  وهو البوابة اليت خترج بنا من   )   Transforming حتويل التعلم إىل أداء واقعي ملموسيت ا
التعلم إىل أداء.  مساحة واسعة ال  التدريب لتكون قادرة على حتويل   اية هلا لتطبيق املعرفة واملهارات واملواقف اليت يكتسبها املتعلم من 

ت التجريبية ، وإجراء املزيد من األحباث عليه.  ستخدام البيا ن يتم استخدام و فحص اإلطار املقرتح    وأوصت الدراسة : 

جت , أخرون   ثري جتربة منوذج جتربة املتعلم عنوان الدراسة :  ) 2020دراسة ( ىف تطوير املعلمني   FIRSTاجلديد   التحقق من 
 احملرتفني
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 Validating the Impact of FIRST as a New Learner Experience Framework for 
Teachers Professional Development 

مج التدريىب   ثري جتربة وفاعلية الرب دف إىل : التحقق من  القائم   ,Teachers Professional Development TPD ,و
 Validating the Impact of FIRST as a Newىف تطوير املعلمني احملرتفني    FIRSTعلى منوذج جتربة املتعلم اجلديد 

Learner Experience Framework for Teachers Professional Development   واستخدمت املنهج
على جمتمع الدراسة املكون من :املعلمني احملرتفني وكانت عينة البحث : عبارة عن جمموعة املعلمني املشرتكني ىف مشروع  التجريىب :

ROOTS التابع ملؤسسة NAMA . دول    8, ميثلون  مشارًكا: أربع وستون أنثى ، وواحد وستون من الذكور   107وعددهم  مباليز
من    5من اهلند ،  3من ماليز ،  13من تنزانيا ، 22من لبنان ،  14من إندونيسيا ،  31من قريغيزستان ،   17على النحو التايل: 

ستخدام جمموعة ف وكانت أدوات الدراسة: من الناحيتني النوعية والكمية.  من اليمن.   2فلسطني ،  ت النوعية  الرتكيز  تم مجع البيا
نيً  ستخدام طريقتني ؛ أوالمالحظة املعلمني أثناء الدورة وتدوين املالحظات ، و م  ا  واالستطالعات النوعية وشهادات املعلمني ومالحظا

ت الكمية من خالل   من خالل مالحظتهم من خالل مقطع فيديو مسجل جللسات أثناء التمرين يف فصوهلم الدراسية. مت مجع البيا
مج االستبا ستخدام   FIRSTمت فحص و التحقق من جناح إطار    - 1وأظهرت النتائج أنه  : .    ت اليت أجريت للمشاركني يف الرب

مج . حيث   األساليب الكمية والنوعية واملختلطة لتفاعل مع    TPDمسح بر لعيش جتربة التعلم كمتعلمني حيث شعروا  للمعلمني 
مج والدافع للمشاركة وتطب مج مباشرة.  الرب إىل تغيري    FIRST أدى تطبيق -  2يق طرق التدريس اليت تعلموها بعد االنتهاء من الرب

على مستوى املدارس ، أوضح بعض املعلمني كيف   -3 جتاه دورهم ليصبحوا ميسرين للتعلم وأن يركزوا على الطالب.  املعلمني عقلية
على مستوى الطالب ، أشار بعض املعلمني إىل أن املتعلمني شعروا مبزيد من   - 4. استوحى زمالئهم من أساليب تيسري التعلم اجلديدة 

  - 5.   املشاركة واالخنراط وأعربوا عن أن لديهم جتربة تعلمية جيدة ؛ عالوة على ذلك ، يصبحون أكثر محاًسا واخنراطًا يف الصف الدراسي
ت الكمية أن املعلمني اعتربوا  ت أن    - 6ذي صلة بوظائفهم.  TPDمج  كرب  FIRSTأظهر حتليل البيا كما أظهر حتليل البيا

ن :  تشجيع   -1املعلمني طبقوا اسرتاتيجيات ومبادئ إطار العمل األول يف فصوهلم الدراسية.ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة 
ملعارف واملهارات املقرتحة حديثًا لبناء م م ومعارفهم السابقة  كد الدراسة على أن    - 2عارفهم اجلديدة . املعلمني على ربط خربا

م. ن التعلم    -  3املعلمني جيب أن يعيشوا التجربة كمتعلمني أنفسهم ليكونوا قادرين على تقدمي هذه التجربة لطال و توصي الدراسة 
  جيب أن يبدأ النقل من داخل قاعة التدريب ، مما يضمن النقل ويزيد من زمخه. 

  السابقة: التعليق على الدراسات 

لطرق احلديثة  دعمت نتائج الدراسات السابقة رؤية الباحث   . 1   . املستمر  ، وحاجة هذا الواقع للتطوير والتحسني ألمهية تدريب املعلمني 
دعمت الدراسات السابقة رؤية الباحث ألمهية تدريب وتنمية مهارات املعلم املسلم بصورة عامة ( ومعلم القرآن الكرمي والعلوم الشرعية   . 2

ت و طرق التعليم والرتبية ب سواء من الطرق األصيلة (مثل الطرق املستخدمة ىف الُكتاب أو     الفعالة صورة خاصة) على استخدام نظر
) مع مراعة  Active Deep Learner eXperience تقنيات التدبر) أو من الطرق احلديثة (مثل جتربة املتعلم النشطة املؤثرة  

 حتقق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة . أن 

 Active Deep   تجربة املتعلم النشطة املؤثرةل  ه حتقيقت  وأثبت    )  FIRST-ADLX(إطار    دعمت رؤية الباحث ىف اختيار   . 3

Learner eXperience(   . 
  ساعدت الباحث ىف اختيار ومنهج و جمتمع البحث وأدواته .  . 4
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ا أول دراسة :  وحبسب علم الباحث ختتلف الدراسة احلالية عن    الدراسات السابقة يف أ

النشطة املؤثرة   . 1 املتعلم  الربامج    Active Deep Learner eXperienceتطبق فلسفة ( جتربة  ) على 
 املخصصة ملعلمى القرآن. 

مج تدريىب متخصص ملعلمى القرآن .   FIRST-ADLXاستخدمت إطار  . 2  لتصميم بر
 . لبيئة عمل معلمى القرآن)  علمانتقال أثر الت (جتربة املعلم ) داخل قاعة التدريب , وأثرها ىف ( على قياس دور  ركزت   . 3

ا  و ة الدراسة وأدمنهجي   ا
موعة الواحدة)مت استخدام   مج التدريىب مث    ومت  املنهج شبه التجريىب (ذو ا ت وحتليلها وترتيبها مث تصميم الرب ذلك من خالل مجع البيا

مج على العينة مث التقييم مث حتلي  ل البينات  حتديد أداة الصدق والثبات مث تطبيق الرب
  جمتمع البحث : 

لدراسة هم   ولعدم وجود احصائيات دقيقة لعدد املعلمني املستهدفني والىت تقرتب من عدة مبصر .معلمى مادة القرآن الكرمي  جمتمع البحث 
لباحث وتقدم للحضور ( مج من خالل مركز التدريب اخلاص  ) معلم ومعلمة من أربع حمافظات  150االف تقريبا, لذا مت االعالن عن الرب

ل    -املهدى للغات-ل (الألندلس األزهريةسوهاج) ومن عدد من املدارس األهلية مث   - القليوبية  -اجليزة-(القاهرة شيو ليدرز    –ليدرزو انرت 
لعبور   ل ) وأيضا من بعض مجعيات القرآن مثل ( مجعية الزهراء  مجعية عثمان بن عفان والسالم بسوهاج) ودور احلضانة مثل    - شيو

 سنابل بسوهاج) فأصبحوا هم جمتمع البحث.   – (حضانة اهلادى 

  عينة البحث 
توفر فيها  ي عينة انتقائية    . وهى معلم ) عبارة عن عينة واحدة ومت تدريبها على عدة دفعات  110تيار عينة البحث وهى عبارة عن (  مت اخ

  شرط التعاون والرغبة ىف التغيري واملوافقة على التدريب والتقييم واملتابعة . 

  حدود البحث 

  احلدود املوضوعية للبحث    -  1

امل  التدريىب  مج  الرب (قتصر  القرآن على  تنمية بعض مهارات معلمى  أساسية) مقسمة إىل (  3قرتح ىف  فرعية) مقسمة  15مهارات  مهارة 
  كالتايل:  

لكتابة  - مهارات) : مهارة استخدام الرتديد املباشر 3مهارة استخدام طرق حتفيظ القرآن وتنقسم إىل (  - مهارة    - مهارة استخدام الرتديد 
  استخدام الرتديد اإللكرتوىن. 

املؤثر    - النشط  التعلم  القرآن , وتنقسم إىل (  Activ Deep Learningمهارة استخدام  مهارات) : مهارة استخدام    9ىف تعليم 
مهارة    -مهارة استخدام النشاط اخلتامى   - مهارة استخدام النشاط االفتتاحى  - مهارة استخدام اخلرائط الذهنية  - اسرتاتيجيات التعلم النشط  
  - التنشيطىمهارة استخدام النشاط    - مهارة استخدام نشاط الربط والتلخيص  - مهارة استخدام نشاط الكشف  – استخدام نشاط االكساب  

  مهارة استخدام نشاط املهمة. 
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لقرآن وتنقسم إىل (  - مهارة التوازن بني كمية    -مهارات) : مهارة ترتيب وحتقيق حقوق القرآن اخلمسة    3مهارة استخدام التدبر ىف الرتبية 
  مهارة استخدام طرق وتقنيات التدبر.  – احلفظ والتدبر  

 مهارة فرعية  مهارة أساسية 
 3 استخدام طرق حتفيظ القرآن مهارة 

 9 مهارة استخدام التعلم النشط املؤثر 
 3 مهارة استخدام التدبر 

موع  15 ا
  احلدود البشرية للبحث   -  2

مج التدريىب على عدد (     معلمة أنثى)100معلم ذكر+  10معلم قرآن) مقسمون إىل ( 110مت تنفيذ الرب

  احلدود املكانية للبحث    -  3
ربع حمافظات مقسمة   لباحث وبعض مقرات املدارس واجلمعيات املشاركة  مج التدريىب داخل قاعة مركز التدريب اخلاصة  مت تنفيذ الرب

  سوهاج) جبمهورية مصر العربية 46 - القليوبية2-اجليزة18-القاهرة44كالتاىل ( 

  احلدود الزمانية للبحث  - 4

  )2021) اىل (يونيو 2019يب على عدة دفعات ىف الفرتة الزمنية من (سبتمربمت التدر  

  مواد وأدوات البحث 

مج التدريىب    أوال مادة البحث هى  : الرب

مج تدرييب مقرتح قائم على (  Activ Deepلتجربة املتعلم النشطة املؤثرة    FIRST-ADLXإطار  هدفت الدراسة إىل بناء بر
Learner eXperience .لتنمية بعض مهارات معلمى القرآن مبصر (  

مج التدرييب املقرتح  : مقدمة ومتهيد وثالث وحدات تدريبية تفصيلها كالتاىل :   لذى فقد تضمن حمتوى (حماور) الرب
لقرآن   وتتناول الكالم عن املقدمة :   . 1 درجات معلم    \الطريقة النبوية ىف تعليم القرآن \خريية تعلم وتعليم القرآن   \( السعادة 

  القرآن ) .  

الربط) , وكيفية تطبيقها ىف جمال  \استخدام احلواس\ويتناول قواعد التدريس القائمة على نظرية عمل املخ ( التكرار  التمهيد: . 2
  تعليم القرآن . 

  إلكرتوىن) ىف حتفيظ القرآن. \كتابة \وتتناول كيفية استخدام طرق التحفيظ والرتديد ( مباشر   الوحدة التدريبية األوىل :  . 3

  \ (اسرتاتيجيات    Active Deep learning وتتناول كيفية استخدام التعلم النشط املؤثر   الوحدة التدريبية الثانية : . 4

 أنشطة) ىف تعليم القرآن.    \ خرائط ذهنية  
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لقرآن.   \ التدبر واحلفظ    \وتتناول كيفية استخدام التدبر (حقوق القرآن     التدريبية الثالثة :الوحدة   . 5  تقنيات التدبر) ىف الرتبية 

مج من ( و    ساعة تدريبية) موزعة على ثالثة أشهر, من خالل ثالث مراحل أساسية   35يتكون الرب

دة اجلاهزية  مرحلة التمهيد (   - . 1   Onlineقبل رحلة التعلم, والتواصل خالهلا (  أسبوعة  وتكون ملد  ):Readinessز

مجاىل (  ساعات تدريبية). 5غري متزامن) 

متزامن   Online : ملدة اسبوع تقريبا ( ويتم التواصل فيها مباشر او)  Activityتيسري النشاطمرحلة رحلة التعلم (  - . 2

مجاىل ( ساعات تدريبية)  كما يتم أيضا التكليف  5اللقاء () لقاءات تعلمية مدة  3ساعة تدريبية).من خالل (  20) 
 ساعات)  5ملدة ( غريمتزامن ) Onlineببعض املهام العلمية والعملية (

3 . -   ) التعلم  رحلة  بعد  ما  نشطةمرحلة  أو  ):Reviewingمراجعة  مباشر  فيها  التواصل  ويتم   )  ملدة شهران ونصف 
Online ) مجاىل   . ساعات تدريبية)10متزامن ) 

مج املقرتح :    أساليب التدريب يف الرب
مج التدريبىي وهى كالتاىل :    مت اختيار عدد من النماذج واألساليب التعلمية ىف تصميم الرب

     FIRST-ADLXإطار    – 1

    Blended Learning التعليم املدمج   -2

  Gamificationاأللعاب التحفيزية   -3

  :  (االستبانة) نيا أدوات البحث  

    استبانة مقسمة كالتاىل :  2ة البحث من عدد اتتكون أد

  لقياس جتربة املعايشة النشطة الفعالة ) :  FIRST االستبانة األوىل  :  ( استبيان

ثري جتربة  ثري جتربة جتربة املعايشة النشطة الفعالة للمتعلم وقياس مدى تفاعل و -FIRST ويهدف هذا االستبيان لقياس مدي 
ADLX Framework  لتدريب وتتكون من   سؤال (مغلق).   6علي القيام 

 لقياس انتقال التعلم)  .  FIRST االستبانة الثانية  :  (استبيان  
  . سؤال (مغلق) 6يان لقياس انتقال التعلم ومدى االستفادة احلاصلة الناجتة عن التدريب وتتكون من و يهدف هذا االستب 

  ) صدق االتساق الداخلي  - : استخدم الباحث طريقتني للتأكد من صدق االستبانة ( صدق احملكمنيصدق أداة البحث (االستبانة) 
  إجراءات الدراسة   

لذا فقد رأى الباحث أن يكون  ADDIE م) أن غالبية مناذج التصميم التعليمي يف إنشائها تعتمد على منوذج  2010أشار (أبو داود  كما  
مج حمل الدراسةADDIEمنوذج   هى خطوات  ADDIE لنموذج  ، وأن تكون اخلطوات اخلمس  هو النموذج األساسى لتصميم الرب
مج التدريىب حمل العملب   الدراسة. الرب
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مج مكون من احلروف األوىل للمصطلحات اليت تشكل املراحل اخلمس اليت  ADDIEوهذا االختصار   متت ىف تصميم وتنفيذ ةتقييم الرب
  :وهي  حمل الدراسة

ت األساسية حتديد جمموعة من    مت :، وخالل هذه املرحلة  Analysisمرحلة التحليل  حتليل  مت : حتليل احلاجات التعليمية  -  وهي:    البيا
مج سواء املعرفية أو املهارية أو الوجدانية وحتديد أهم املهارات الىت حيتاج هلا معلمى القرآن  . مع حتديد خمرجات التعلم لرب    ASKاخلاصة 

ت لكم االحتياجات الكبرية مع عدم اعتياد معلمى القرآن على الربامج التدريبية ال ا العديد من التحد  طويلة . وكانت هذه اخلطوة 
والذين يتصفون بسمات خاصة جدا سواء من حيث طبيعة العمل (معلم قرآن) أو الطبيعة احملافظة و التدين    :   حتليل خصائص املتعلمني  -

ا اختالط أو تضييع هليبة املعلم ومع ذلك جيب    و املدنية أو القروية  , فيجب مراعاة ذلك عند اختيار األنشطة التدريبية حيث ال يكون 
  عة والفائدة وأيضا حتقيق جتربة تعلم نشطة وعميقة . حتقيق املعادلة الصعبة من حتقيق املت 

ت  -  وكان هناك تفاوت كبري بني املؤسسات املختلفة لتعليم القرآن وأيضا تفاوت بني بيئة  ومكان التدريب   : حتليل املصادر واالمكا
لبدائية و قلة املوارد املا لرفاهية العالية وسهولة توفر  وبيئة العمل نفسها داخل الفصول والىت تتسم ىف بعض األماكن  لية وأماكن أخرى 

  اإلمكانيات . 
وقد مت اإلطالع على العشرات من الدراسات اخلاصة مبجال تعليم القرآن وأيضا التواصل مع العديد من العاملني    :  حتليل احملتوى العلمى   -

ة املنهجيات واملؤسسات مع تعدد طرق التعليم وتنوعها بني  مبجال تعليم القرآن ,  والذى يتسم بصفات خاصة من قداسة تعليم القرآن وكثر 
  الطرق األصيلة و الطرق احلديثة . 

  : ومت ىف هذه املرحلة وضع املخططات واملسودات األولية، وتشمل جمموعه من اخلطوات Design :مرحلة التصميم
ت كبرية حيث جيب أن تك :    صياغة األهداف اإلجرائية واخلاصة  -1 ون األهداف حمددة بدقة وميكن قياساها مع تنوعها  وكان هناك حتد

  بني أهداف مهارية ومعرفية وسلوكية وأهداف معلنة وأخرى خفية   .  
حيث أن معلم القرآن اعتاد على التحفيظ فقط فتم التدرج من مهارات التحفيظ    :حتديد احملتوى التعليمي واختيار التسلسل املناسب-2

يئة نفسية وعلمية ألنشطة أخرى.    إىل مهارات التعليم إىل مهارات التدبر  ومن األسهل إىل األصعب كم مت تصميم بعض األنشطة لتكون 
رات قبلية وبعدية و بني اختبارات معرفية ومهارية ووجدانية وسلوكية  ومت تصميم اإلختبارات بطريقة متنوعة بني اختبا: بناء االختبارات   - 3

 وإلكرتونية ومباشرة  وبني التقييم الذاتى واألقران واملعلم وبني التقومي التكويىن والنهائى .  
مج التدري: اختيار اإلسرتاتيجية التعليمية - 4 ىب حبيث حتقق جتربة تعلم  وفيها مت البحث عن أفضل اسرتاتيجيات وطرق حديثة لتصميم الرب

مج مع ضمان حتقيق هذه األنشطة النتقال أثر التعلم لبيئة عمل املتعلم , وقد مت الوصول إىل ثالث اسرتاتيجيا  ت  نشطة ومؤثرة أثناء الرب
  Gamification)األلعاب التحفيزية    –  blended learningالتعليم املدمج    -    FIRST-ADLXأساسية وهى ( إطار  

ت من خالل احلضور املباشر داخل مقر شركة  كما اجت ) األمريكية  SEGA.GROUP(از الباحث التدريبات الالزمة هلذه االسرتاتيجا
جنلرتا و منصة  و ,  و احلضور عن بعد من خالل جامعة ك  ) FIRST-ADLXطار (  للتدريب على التصميم والتيسريلقاهرة    لومبيا 

مج التعليم املدمج   ألردن لكل من بر  Gamification .األلعاب التحفيزية  –  blended learningإداراك 
ومت حتديد جمموعة من الوسائط املتنوعة بني امللموسة واملرئية واملسموعة و املطبوعة واإللكرتونية  :  اختيار عناصر الوسائط املتعددة    -5 

ت   واملتنوع  التعليمية واأللعاب واأللوان  وكراسات الرسم  والكتابة والتلوين لتناسب أغلب اإلمكا ة أيضا بني الباور بوينت والفيديوهات 
 واألمناط التعليمية . 

مج ,  :  اعداد السيناريو 6-  ا املتدرب من حلظة اإلعالن والتنسيق لتنفيذ الرب ومت فيه حتديد اخلطوات التنظيمية أو الفنية الىت سيمر 
مج من متابعة للتقومي املهارى واملعرىف وتقدمي النصح واإلرشاد وكانت مرحلة املتابعة البع م واجللسات وكذلك ما بعد الرب دية  وخطط األ

  تعترب أصعب مرحلة . 
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التصميم  - 7 التكويين ملخطط  التقومي  الباحث وشركة:  اجراء  بني  التنسيق  فيه  ) األمريكية ومطور إطار  SEGA.GROUP(ومت 
)FIRST-ADLX ( . مج التدريىب بعد انتهاء الباحث منه وتقدمي املالحظات وتعديلها   من خالل مراجعة الشركة لتصميم الرب

مرحلة التطوير ترمجة خمرجات عملية التصميم من خمططات وسيناريوهات إىل مواد تعليمية  : ومت يف  Developmentمرحلة التطوير
مج  ل الوسائل التعليمية اليت ستستخدم يفكم يف هذه املرحلة إنتاج  تحقيقية، ف  , ومت فيه أيضا التنسيق بني    ، وأية مواد أخرى داعمةالرب

إطار (SEGA.GROUP(الباحث وشركة لدفعة  )  FIRST-ADLX) األمريكية ومطور  التدريىب  مج  الرب تقدمي  من خالل  
لفيدو ومراجعة الشركة للتنفيذ وتقدمي املالحظات وتعديلها   مج كامال  ،وإجراء عملية التقومي التكويين قبل إخراج  جتريبية مع تصوير الرب

  النسخة النهائية. 
لتمت يف هذه املرحلة القيام    Implementation: مرحلة التنفيذ قاعة التدريب  سواء كان ذلك يف    دريب على عدة دفعات , الفعلي 

ت مثل السفر واإلقامة وجائحة   حملافظات األربعة , وكان هناك العديد من التحد لباحث أو داخل مقرات املؤسسات املختلفة  اخلاصة 
أو صعوبة طباعة احملتوى املعرىف أو عدم جاهزية بعض    كورو واألمطار ىف بعض األوقات وعدم امتالك بعض املعلمني لوسائل الكرتونية 

  . األماكن (خاصة مبحافظة سوهاج) أو عدم توفر شاشة عرض أو بروجكتور  
مج التدريىب حمل الدراسة:ويف هذه املرحلة مت قياس مدى كفاءة وفاعلية  Evaluatation مرحلة التقومي واجراء عمليات  ،  الرب

املعرىف   التقييم املهارى مت مع بعضهم فقط بسبب جائحة  التقومي  التقييم املعرىف جلميع املستفيدين ولكن  لفعل عمل  واملهارى , وقد مت 
ت أدوات البحث (اإلستبانة) .    الكورو وغلق املؤسسات . كما مت جتميع وحتليل بيا

 : الدراسة املستخدمة ىفاألساليب اإلحصائية  

مج   ملعرفة مدرى ارتفاع أو اخنفاض آراء افراد الدراسة عن  (mean)املتوسط احلسايب  -التكرارات والنسب املؤوية     -اإلحصائى   spssبر

وذلك للتعرف على  Standard Deviation)(  ف املعياريرااالحن  -  كلعبارة من عبارات متغريات الدراسة إىل جانب احملاور الرئيسية

الستخراج ثبات   (Cronbach Alpha)معامل ألفا كرونباخ -ن عبارات متغريات الدراسةمدى احنراف آراءافراد الدراسة لكل عبارة م 

  .أدوات البحث 

  النتائج والتوصيات   

  أوال نتائج البحث 
  صر ؟ مبالتدريب لدى معلمى القرآن  فرتة أثناء   جتربة تعلم نشطة ومؤثرةحتقيق ما مدى   :  نتيجة السؤال األول  

حساب  من خالل    )  ؤثرةالنشطة امل  تعلملقياس جتربة املFIRST انة  ( استب متت اإلجابة على السؤال الثالث من خالل عرض وحتليل نتائج  
ت  واالحنراف املعياري   التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  حسب املتوسط    العبارات عينة الدراسة، كما مت ترتيب هذه    الستجا

  وذلك كما يلي: منها،  كلٍ لاحلسايب 
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  ) 1جدول رقم ( 
  لتجربة املعايشة FIRST   نتيجة استبانة

 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

2 

أجد نفسي  
متحمساً  

للموضوعات  
اليت يتناوهلا  
التدريب  

وأشعر برغبة  
يف االستمرار  
 يف دراستها. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 31  28.2 78  70.9 5.700 .4799 1 

6 

زادت املواد  
التعلمية  
اخلاصة  

لتدريب من  
مهارايت يف  
املمارسات  

 املهنية. 

0 0.0 2  1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 38  34.5 70 63.6 5.582 .6824 2 

3 

لرضا   أشعر 
عن نفسى  
عندما أفهم  
حًقا ما مت  
شرحه يف  
 التدريب 

2  1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 40 36.4 67  60.9 5.527 .7980 3 
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 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

4 

املواد التعلمية  
اخلاصة  

لتدريب قابلة  
للتطبيق يف  
ممارسايت  
  املهنية. 

  

0 0.0 1 .9 0 0.0 3 2.7 1 .9 28 25.5 77 70.0 5.527 1.0980 
3 

 مكرر 

5 

املواد   تتالئم
التعلمية  
اخلاصة  

لتدريب مع  
اهتمامايت فيما  

يتعلق  
ملمارسات  

 املهنية 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1  .9 55 50.0 54 49.1 5.482 .5199 4 

1  

بعد التدريب  
أجد نفسي  
أعيد التفكري  
يف األنشطة و  
األفكار اليت  
طرحت أثناء  

التدريب  
عندما أقوم  

0 0.0 2  1.8 3 2.7 0 0.0 5  4.5 50 45.5 50 45.5 5.255 .9902 5 
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 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

مور أخرى  
(على املستوى  

املهىن  
 أوالشخصى) 

    6284.  5.5128  املتوسط احلسايب العام 

  
) عبارة، تراوحت املتوســطات  6تتضــمن (لتجربة املتعلم النشــطة املؤثرة والىت  FIRST) أن نتائج اســتبانة  1رقم (يتضــح من خالل اجلدول  

لفئتني الســـــادســـــ5.700،  5.255احلســـــابية هلا بني ( ــــري   ة)، وهذه املتوســـــطات تقع  ــــباعي، وتشـ والســـــابعة من فئات املقياس املتدرج السـ
ت عينة ال ــتجا ــابقة إىل أن اسـ ــايب النتيجة السـ ــدة),ويبلغ املتوســـط احلسـ ــتبانة ترتاوح ما بني (أوافق) إىل (أوافق بشـ ــة حول عبارات اإلسـ دراسـ

حنراف معياري قدره (5.5128العام ( ــــــــطة  6284.) و مج التدريىب حمل الدراســــــــــــةىف حتقيق جتربة تعلم نشــــ )، وهذا يدل على فاعلية الرب
مج بنســـــبة عال مج لطبيعة عمل املعلمني ومؤثرة ملعلمى القرآن طوال فرتة الرب لرب ــــبة املهارات املوجودة  ــبب مناسـ ية إىل مرتفعة . وذلك بســـ

مج على إطار    الذى يساعد على حتقيق جتربة تعلم نشطة ومؤثرة.  FIRST _ADLXوكذلك اإلعتماد ىف تصميم الرب
متت اإلجابة على السؤال الثاىن من  صر ؟مبلدى معلمى القرآن    انتقال أثر التعلم لبيئة عمل املعلمحتقيق    ما مدى     نتيجة السؤال الثاىن: 

  حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية من خالل    )  انتقال أثر التعلملقياس  FIRST انة  ( استبخالل عرض وحتليل نتائج  
ت  واالحنراف املعياري   وذلك كما يلي: منها،  لكلٍ وسط احلسايب  حسب املت  العباراتعينة الدراسة، كما مت ترتيب هذه  الستجا
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  ) 5جدول رقم (
  إلنتقال أثر التعلم  FIRSTنتيجة استبيان  

 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

2 

أعتقد أن  
التدريب  

سيساعدين يف  
أداء ما أقوم  

به/ما أعمل به  
 بشكل أفضل. 

0 0.0 2 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 23.6 82  74.5 
5.67

3 
.767

6 1  

5 

ساعدتين املهام  
واألنشطة اليت  
مارستها اثناء  
التدريب على  
معرفة كيفية  
تطبيق ما  

جمال  تعلمته ىف 
 عملى/حيايت. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 .9 41 37.3 68  61.8 
5.60

9 
.508

6 
2 

3 

حتسن أدائي  
الوظيفي بعدما  

طبقت ما  
تعلمته يف  
 التدريب 

0 0.0 0  0.0 0 0.0 1 .9 3 2.7 45 40.9 61  55.5 
5.48

2 
.763

0 
3 
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 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

4 

أثق بقدريت  
على التغلب  
على العقبات  
اليت تعرتض  
وظيفيت واليت  

تعيق  
استخدامي  
للمهارات  

اجلديدة واملعرفة  
اليت تعلمتها يف  

  التدريب. 

0 0.0 1 .9 1 .9 1  .9 10 9.1 53 48.2 44 40.0 
5.21

8 
.892

2 
4 

6  

من الصعب  
احلصول على  
األدوات و  
الوسائل اليت  
أحتاج إليها  

لتطبيق  
املهارات  

واملعرفة اليت  
تعلمتها يف  
 التدريب. 

0 0.0 4 3.6 5 4.5 0 0.0 4 3.6 51 46.4 46  41.8 
5.18

2 
.969

1 5 

1 
قبل التدريب ،  

 38.2  42 45.5 50 9.1 10 0.0 0 4.5 5 2.7 3 0.0 0كان لدي  
5.11

8 
.945

6 6 
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 العبارات  م

  درجة املوافقة 

املتوسط احلسايب 
ف املعياري  

االحنرا
  

الرتتيب 
 

  ال
  أوافق 
 بشدة

 ال أوافق 
  أوافق ال

  إىل 
 حد ما 

  غري
  منطبق 
  على
 

  أوافق 
  إىل 

 حد ما 

 
 

 فق أوا

 
  أوافق 

 بشدة

    % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

تصور جيد عن  
مدى مالئمة  
هذا التدريب  
لتطوير مهارايت  
الوظيفية/احلي

 اتية 

   80768.  5.3803 املتوسط احلسايب العام 

) عبارة، تراوحت املتوسطات احلسابية  6تتضمن (إلنتقال أثر التعلم والىت    FIRST) أن نتائج استبانة  2اجلدول رقم (يتضح من خالل  
لفئتني السادس5.673،  5.118هلا بني ( والسابعة من فئات املقياس املتدرج السباعي، وتشري النتيجة السابقة    ة)، وهذه املتوسطات تقع 

ت عينة الدرا )  5.3803سة حول عبارات اإلستبانة ترتاوح ما بني (أوافق) إىل (أوافق بشدة),ويبلغ املتوسط احلسايب العام (إىل أن استجا
حنراف معياري قدره ( مج التدريىب حمل الدراسةىف حتقيق انتقال أثر التعلم لبيئة عمل معلمى القرآن  8076.و )، وهذا يدل على فاعلية الرب

مج على  بنسبة عالية إىل مرتفعة . وذ  مج لطبيعة عمل املعلمني وكذلك اإلعتماد ىف تصميم الرب لرب لك بسبب مناسبة املهارات املوجودة 
  الذى يساعد على انتقال أثر التعلم.   FIRST _ADLXإطار 

  
  التعليق على نتائج البحث  

ت تفسري  يوضح . 4 مجال ؛  أن  البيا   جتربة  لعيش ملعلمنيا قدساعد FIRST_ADLXالتدريىب القائم على إطار   رب

مج  مع  لتفاعل شعروا  حيث كمتعلمني   التعلم  .   للمشاركة  والدافع  الرب

ت  تفسري  يوضح  . 5 مجال  ؛  أن  أيضا  البيا على  ملعلمني  ا  قدساعد  FIRST_ADLXالتدريىب القائم على إطار    رب

مج  من   االنتهاء بعد  تعلموها  اليت التدريس طرق  تطبيق  .ىف بيئات عملهم الرب

  التطوير   ،   املعلمني  ،خربة  املعلمني  على  إجيايب   ثري  وهلا  كبري  بشكل  صحيحة   أثريت  اليت   البحثية   األوراق  أسئلة  مجيع   أن   وجد   ،   ذلك وب

 . التعليميةؤسسةوامل ،  الطالب  جتربة  ،  للمعلمني  املهين

  نيا توصيات البحث : 

  ما توصل إليه البحث يوصى الباحث مبا يلى : ىف ضوء 
م   التجربة هذه تقدمي على قادرين  ليكونوا   والأ  كمتعلمني   التجربة يعيشوا  أن  جيب  املعلمني ن . 6  . لطال
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مج  الاالستفادة من   . 7 ثري جتربة إجيايب يف تنمية مهارات    القرآنيف تدريب معلمي    دراسة الالتدريىب حمل  رب ملا له من   ،

 .  التدريس لديهم
ة لـه فـي املـواد ال . 1  . األخرى شرعية االسـتفادة مـن الربنـامج املقتـرح فـي إجـراء بـرامج تدريبيـة مشـا
من داخل قاعة التدريب    هلا قتالتعلم جيب أن يبدأ ان , ألن    LXDاإلهتمام عند بناء الربامج التدريبية بتصميم جتربة التعلم   . 2

  ، مما يضمن النقل ويزيد من زمخه. 
، وإجراء املزيد من األحباث  ىف تصميم الربامج التدريبية والتعليمية املختلفة    FIRST-ADLXاإلستفادة من إطار   . 3

 . عليه 

ق اإلستثمار األمثل  ىف حتقيلتساعد  القرآن الكرمي  طرق تدريسواقع و على  - الكيفية والكمية  - إجراء املزيد من البحوث  . 4
 .من تعلم القرآن 

م وتطوير أدائهـمقبل و  القرآن  علميمتدريب   . 5   . أثناء اخلدمة بشكل مستمر لرفع كفاء
  وىف اخلتام نسأل هللا سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا ويتقبله منا بفضله وكرمه . 

  متت حبمد هللا 

هم املراجع   قائمة 
 العربية : املراجع  

مج قائم على التعليم املدمج ىف حتصيـل طالبات الصف العاشر ىف النحو واإلجتاه  2013أبو الريش , اهلام حرب ( . 1 ) . فـاعلية بر
جلامعة اإلسالمية_ غز   ة. حنوه ىف غزة . حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية 

م). ” فاعلية برجمية تعليمية مقرتحة لتنمية مهارات إعداد الوسائط املتعددة لطالبات الدبلوم العام  2010(أبو داود، مسية حممد   . 2
ض: السعودية.   يف الرتبية” ، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود ، الر

ت تدبر القرآن الکرمي لدى طالب شعبة اللغة العربية ومدى وعي2017أمني، عبدالرحيم عباس( . 3 ته  ) .مستو هم بسياق آ
  .310  -191)، 31والذکاء االنفعايل لذائقته التدبرية. جملة العلوم الرتبوية، کلية الرتبية، جامعة جنوب الوادي، مصر، (

) . مدى ممارسة معلمات العلوم الشرعية السرتاتيجيات التعلم النشط يف املرحلة املتوسطة  2015الربكة , جوهرة بنت على ( . 4
   . , .رسالة ماجيستري  كلية العلوم اإلجتماعية جامعة االمام حممد بن سعود  مبحافظة املزامحية  

ملرحلة االبتدائية  2014(  \عودة  \ابراهيم  \جاب هللا , على سعد على   . 5 ) . تنمية مهارات التجويد لدي معلمي القرآن الكر مي 
 .  98العدد  25األزهرية . جملة كلية الرتبية جامعة بنها مبصر , جمموعة 

) . فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس العلوم يف التحصيل العلمي وتنمية  2010صر . عواطف بنت راشد (  بن . 6
عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بسلطنة عمان . حبث مقدم لنيل درجة املاجيستري من كلية الرتبية قسم  

 عة مؤتة . املناهج وطرق التدريس جام
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مج تدريىب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط ىف تنمية مهارات التدريس  2017اجلمل ,مسية حلمى حممد ( . 7 ) . فاعلية بر
جلامعة اإلسالمية بغزة  ضيات ىف مرحلة التعليم األساسى .  رسالة ماجيستري كلية الرتبية   . اإلبداعى لدى معلمى الر

ض بن عطا . 8 ) . اعداد معلم القرآن الكرمي ىف معهد اإلمام الشاطىب .دراسة تقوميية .رسالة ماجيستري , كلية  2016هللا (  احلرىب , ر
ملدينة املنورة .اململكة العربية السعودية .   الدعوة واصول الدين , اجلامعة اإلسالمية 

ب ( . 9 ب صاحل ذ مج تدريىب قائم على الت  )2016احلسيىن , ذ علم النشط ىف اكتساب الطلبة االجتاهات حنو مادة  . مدى فاعلية بر
 . 55العدد  17القرآن الكرمي وحتسني حتصيلهم الدراسى , املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية , السنة 

حتصيل العلوم لدى طالب  ) . فاعلية إسرتاتيجية تدريسية مبنية على نتائج أحباث الدماغ يف  2019محدون, أحالم وجيه ( . 10
لتعلمها  السابع ودوافعهم  العليا , اجلامعة    .الصف  الدراسات  العامة كلية  املناهج  املاجيستري ىف  حبث مقدم لنيل درجة 

 .   2019األردنية 
لتعليم  ) . أساليب املنهج النبوى ىف تعليم القرآن الكرمي . املؤمتر العاملى الثاىن  2013محيتو . عبد اهلادى بن عبد هللا (  . 11

 .  2013ابريل  30القرآن حتت رعاية وزارة العدل والشؤن اإلسالمية واألوقاف مبملكة البحرين .املنعقد ىف 
 .م). تصميم التعليم. عمان، األردن: دار املسرية2016احليلة، حممد حممود. ( . 12
ض: د " " (املدخل املعاصر إىل املناهج وطرق التدريس   ٢٠١٠خصاونة  , خلود أمحد ( . 13  .ار النشر الدويلالر

مج تدريي مقرتح قائم على التعلم النشط يف تنمية املهارات  2019الردادى , فهد بن عايد بن مناور (  . 14 ) . فاعلية استخدام بر
م حنوه يف اململكة العربية السعودية , رسالة دكتوراة كلية الرتبية جامعة املدينة الع املية  التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية واجتاها

 املناهج ودرق التدريس . 
) . مستوى  أداء معلمى الرتبية اإلسالمية ىف تنمية مهارت تدبر القرآن لدى طالب  2018الدليقان , حممد بن صاحل  ( . 15

 املرحلة الثانوية مبحافظة عنيزة , رسالة ماجيستري كلية تربية جامعة أم القرى . 
ململكة العربية السعودية إدارة الباحة    ) . اسرتاتيجيات تدريس 2015سعيد . جواهر, أمحد ( . 16 مكتب  \ القرآن , وزارة التعليم 

 منطقة اجلرشى . 
املتوسطة ومعوقات استخدامها  2018السهيمى , خالد بن حسني ( . 17 ملرحلة  القرآن  القرآن لدى معلمى  تدبر  .مهارات   (

 . ,رسالة ماجيستري كلية تربية جامعة امللك سعود 
ض فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية . 101) . 2011الشمرى , ماشى بن حممد ( . 18    اسرتاتيجية للتعلم النشط , الر
معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة لدى معلمي العلوم الشرعية  ) .  2014فلبمان . حسام بن حممد بن حسني ( . 19

قدمي تصور مقرتح ملعاجلتها.حبث مقدم للحصول على  يف املرحلة الثانوية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفني واملعلمني مع ت 
 م 2014ه.  1435من  اجلامعة اإلسالمية ،  - الدكتوراه  درجة 

) . إسرتاتيجات وطرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي بني الواقع  2014القحطاىن . نورة سعد عبد هللا ( . 20
آن مبحافظة شروره, وزارة الرتبية والتعليم , اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة جنران ,مكتب  . دراسة حبثية مبدارس حتفيظ القر  واملأمول 

 الرتبية والتعليم مبحافظة شروره , اململكة العربية السعودية 
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د عبد العزيز ألطف ( . 21 يف , ا املدجمة) ىف  ) . فاعلية استخدام التعلم االلكرتوين غري املتزامن (األقراص  2018قزق . حممود 
لة الرتبوية األردنية . مج   . 2, ع  3حتسني مستوي تالوة القرآن الكرمي لدي تالميذ الصف اخلامس األساسي . ا

يفة قطامى , نرجس محدى ( . 22 الشركة العربية املتحدة للتسويق   م). ” أساسيات يف تصميم التعليم ”  2020قطامي ، يوسف . 
 والتوريدات. 

الدراسات العليا بني الواقع وآفاق   ". االستبانة كأداة حبث علمي . حبث مقدم إىل مؤمتر ) 2013قنديل, أنيسة عطية سليم ( . 23
 اجلامعة اإلسالمية , غزة . ". اإلصالح والتطوير

ا الرتبوية.موقع سطور قسم أساليب التعليم 2019كالب ,رغد ( . 24 ت التعلم وتطبيقا  2019يوليو 1) نظر
 , القاهرة الدارين للنشر والتوزيع. 1) .اإلستماع التدبرى ,ط2019احلميد , حامد ابو نوران  (عبد  . 25
 ) . مفاتح تدبر القرآن والنجاح ىف احلياة , دار الصديق للنشر والتوزيع القاهرة . 1428الالحم , خالد عبد الكرمي ( . 26
م النشط يف تدريس مادة القرآن . وزارة الرتبية  ) . دليل تفعيل اسرتاتيجيات التعل2015مغرم  . جواهر أمحد سعيد ( . 27

 والتعليم ,  اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الباحة ,مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة بلجراشى , اململكة العربية السعودية
ت القر ) .  2019املياحى , إيثار عبد احملسن ( . 28 , كلية الرتبية    ان الكرميأحباث الدماغ البشري وكيفية توظيفها يف حفظ آ

 , جامعة الكوفة , العراق . 
لة  2019الناجى . عبد السالم بن عمر ( . 29 ) . إسرتاتيجيات و طرائق تدريس العلوم الشرعية من خالل البحوث الرتبوية .ا

 . 2019لسنة 131,العدد33الرتبوية جملس النشر العلمى , جامعة الكويت .السنة 
لرتفيه: تصور مقرتح الستخدام التلعيب2019العزيز ( اهلدلق , عبد هللا بن عبد   . 30 ىف   Gamification  ) . التعليم 
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