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ثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التواصـل  هدفت الدراسة للكشف عن أ :ملخص
. االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبـات جامعـة طيبـة واتجـاههن نحوهـا     

ــم اســتخدام المــنهج    ــة مــن   34وتمثلــت عينــة الدراســة فــي    . شــبه التجريبــي وت طالب
وات وتــم إعــداد واســتخدام أد. طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة

وقـــد . بطاقـــة مالحظـــة، ومقيـــاس اتجاهـــات، وبعـــض تطبيقـــات الهـــاتف النقـــال : هـــي
توصــــلت الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة    

)0٫05α≤ ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة
م لصــالح المجموعــة فــي التطبيــق البعــدي لبطاقــة المالحظــة علــى تعلــم القــرآن الكــري  

التجريبيــــة، وإلــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة   
)0٫05α≤ (  ْدي لطالبــات المجموعــة  لــي والبعــْ بــين متوســطي درجــات التطبيقــين القب

فــي مواقــع التواصــل  تطبيقــات الهــاتف النقــالالتجريبيــة فــي اتجــاههن نحــو اســتخدام  
وفــي ضــوء النتــائج؛ أوصــت الباحثــات  . الكــريماالجتمــاعي علــى تعلــم وتعلــيم القــرآن  

لطــالب ألعضــاء هيئــة التــدريس وا إقامــة دورات تدريبيــة: بعــدد مــن التوصــيات، منهــا
تطبيقـات الهـاتف النقـال    والطالبات في الجامعـات السـعودية لتـدريبهم علـى اسـتخدام      

  .في مواقع التواصل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن الكريم

؛ تعلـم وتعلـيم القـرآن    يالتعلم النقال؛ مواقع التواصـل االجتمـاع  : يةالكلمات المفتاح
  .الكريم

يشهد العالم اليوم تطورًا سريعًا في شتى المجاالت،  :مقدمة
وقد أصبحت التقنية . وعلى األخص فيما يتعلق بمجال التقنيات

من مطالب العصر، وأخذ التقدم  اأساسًي ابأشكالها المتعددة مطلًب
في كل المجاالت، وكان للتربية والتعليم النصيب الوفير التقني يدخل 
  . من هذا التقدم

ــادة التفاعــل االجتمــاعي علــى شــبكة اإلنترنــت       وقــد أصــبحت زي
ــًا فريــــدًا ألســــاليب الــــتعلم، فهــــي تتــــيح للمتعلمــــين التفاعليــــة،    مطلبــ
ومشاركة المحتوى، والمرونة، والتعلم الذاتي، وهذا مما يتطلـب مـن   

ــع التواصــل      المصــممين العنايــ  ــة اســتخدام مواق ــة الحــال بكيفي ة بطبيع
 Baird(االجتماعي لتدعم تعلـم الطـالب بشـكل فـردي وكمجموعـات      

& Fisher, 2005(.  

صــفحات ويــب تعتمــد   عبــارة عــن مواقــع التواصــل االجتمــاعي  ف
علــى الخــدمات، وتســمح للمتعلمــين ذوي االهتمامــات المشــتركة مــن    

ــا، يتشــار     ــربطهم مع ــا المعلومــات،  تكــوين شــبكات خاصــة ت كون خالله
والصــور، ومقــاطع الفيــديو، والتعليــق عليهــا ويســهل إمكانيــة تكــوين      

ممـا زاد   ).2012، عبـد اللطيـف  ( عالقات اجتماعية في فتـرة قصـيرة  
  .من شعبية استخدام هذه الموقع

_________________________  
  .جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية *

  .ق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقو© 
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Abstract: This study aimed to investigate The Effect of Mobile Apps 
in Social Networking Sites (SNSs) on Learning and Teaching the 
Holy Quran to Female Students and their Attitude Towards them at 
Taibah University. The study employed a quasi-experimental design. 
The sample of the study consisted of (34) students in the Faculty of 
Education at Taibah University. The researchers constructed the 
following tools and materials: observation card, attitudes scale and 
some mobile apps. The most important results of the study show  there 
was some effects of Mobile Apps in SNSs on learning and teaching 
the Holy Quran, and there was no effect of Mobile Apps in SNSs on 
students' attitude towards these Apps. In light of the results of the 
study, the most important recommendations were using Mobile Apps 
in SNSs in learning and teaching the Holy Quran. 
Keywords: Mobile Learning, Social Networking Sites, Holy Quran 
Learning & Teaching. 

  

، التي أجريت في )(Hall et al, 2013 فقد أكدت دراسة
 Queen’s University بلفاست كوينز جامعةبالمملكة المتحدة 

Belfast أن مواقع التواصل االجتماعي تحظى بشعبية كبيرة بين ،
من الطالب المستطلعين يستخدمون  377من % 91وأن الطالب، 

منهم  %98مواقع شبكات التواصل االجتماعي، حيث إن 
  . يستخدمون تويتر% 33يستخدمون الفيسبوك، و

 جدًا سعداء الطالبكان  (Jackson, 2012)وفي دراسة 
فقد ساعدتهم على بناء الصداقات  باستخدامهم صفحة الفيسبوك،

على الشبكات مبكرًا، وبشكل أسرع وأسهل، وشهدوا مستويات من 
ة االحتفاظ أعلى من غيرهم ممن لم يكونوا أعضاء في صفح

الفيسبوك، وقد ذكر الطالب أنهم سيوصون الطالب الجدد في العام 
  .المقبل بها

ومن أبرز التقنيات التي تعمل ضمن مواقع التواصل االجتماعي 
Social Networking Sites ما يعرف بتطبيقات الهاتف النقال ،

Mobile Applications .مصطلح واسع للتطبيقات البرمجية  وهي
، آي باد iPhoneآي فون  :جهزة النقالة، مثلالتي تعمل على األ

iPad وجاالكسي تاب ،Galaxy Tabلجمع  ، وتستعمل تربويًا
البيانات، وتتبع األداء، وتنظيم وعمل القوائم، واستعراض النشرات، 
وأرشفة واستعراض جميع التعليقات، وإمكانية الوصول إليها، فهي 
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أكبر، فهي تتيح للطالب  توفر األدوات التي تساعد على العمل بكفاءة
-Jarmuz( التعلم األكاديمي، والعاطفي، والسلوكي، وغيره الكثير

Smith, 2012: 38(.  والتي أتاحت للمتعلمين استخدامها في أي
  . زمان، ومكان، وإيجاد بيئة تعليمية تتسم بالحيوية والنشاط

إلى أن  (Jonas-Dwyer et al, 2012)فقد أشارت دراسة 
مربين والطالب يستخدمون األجهزة النقالة ألغراض العديد من ال

تعليمية، كأحد أهم التقنيات التي انتشرت بين الناس بشكل سريع 
  .ومذهل

الباحثات انتشار هذه التطبيقات في المجتمع  توقد الحظ
وهذا يعود وفق ما ذكر . عامة، وبين فئة الطلبة والطالبات خاصة

)Teng & Helps, 2010( ة النقالة أصبحت أكثر قوة إلى أن األجهز
االتحاد الدولي (ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه . وانتشارًا وأهمية

أن عدد المشتركين في األجهزة النقالة ) ITU ،2011لالتصاالت 
مليون مشترك حتى عام  53في المملكة العربية السعودية قد تجاوز 

2011 .  

المقام  إذ أن أجهزة وتطبيقات االتصاالت النقالة صممت في
األول لزيادة الكفاءة واإلنتاجية، فهي تلبي للمستخدمين احتياجاتهم 

األجهزة النقالة  وحيث يشعر مستخدم). Smith,2005(االجتماعية 
فهناك . (Chayko,2008)بمشاركة بعضهم البعض بصورة مستمرة 

مليار هاتف جوال في العالم، وهذا يدل على انتشارها  3٫5أكثر من 
لة؛ سواء في المجال االجتماعي أو االقتصادي أو بمعدالت مذه

الثقافي، موفرة فرصًا غير مسبوقة لتمكين األثر االجتماعي والنشاط 
  ). Wasilewska & Wong, 2009(التقني 

في الجامعات  تطبيقات الهاتف النقالاستخدام وانتشار ويرجع 
األجهزة الخاصة بهم؛ من يحضرون  الطالبإلى أن بين الطالب 

وبالتالي يأتون وقد توقعوا  ،اتف ذكية أو أجهزة لوحية،هو
، كما في حياتهم اليومية واستمرارًا استخدامها في حياتهم الجامعية

من خطة الحرم الجامعي؛ لتعزيز  امهًم اجزًء وعليه أصبحت لها،
 Mobile Apps Use(الموارد التعليمية والخدمات الجامعية 

Grows on Campus, 2013( .  

ومنها  –يؤكد ذلك أن العديد من الجامعات السعودية ومما 
أصبحت تسمح لطالباتها باستخدام مثل هذه الهواتف  –جامعة طيبة 

الذكية النقالة داخل حرمها الجامعي، ثقة في طالباتها وايمانًا بدورها 
في تعزيز العملية التعلمية التعليمية وتأكيدًا لطرق التواصل بين 

أن العديد من الدراسات اوصت بتناول  كما. الفئات المختلفة
 ,Jeng et al)في العملية التعليمية كدراسة  تطبيقات الهاتف النقال

2010).  

فتطبيقات الهاتف النقال آخذة في االرتفاع كطريقة للتواصل مع 
جمهور الجامعة الواسع، فهي قادرة على توصيل المحتوى بطريقة 

من قراء % 55د أن ديناميكية جديدة، ففي جامعة ميسوري وج
يستحدمون % 44األخبار يستخدمون األجهزة النقالة، بينما 

األجهزة المحمولة والمكتبية، وهذا يدل بوضوح على أننا نتجه نحو 
فهي تسمح ). Gardner et al, 2013(استخدام األجهزة النقالة 

بمزيد من الحرية للتفاعل مع اآلخرين، والوصول إلى مجموعة 
ط معلومات متعددة، باستخدام قدرات الشبكات متنوعة من وسائ

وتسمح بالتحكم أو تحديد تدفق ). Ally, 2005(الالسلكية 
المعلومات واالتصاالت من خالل األجهزة الكفية الالسلكية، وهذه 
األجهزة عادة ما تكون شخصية أو فردية، فاالتصال النقال يحسن 

الزمان والمكان، التشارك التزامني وغير التزامني، بغض النظر عن 
  .)Motivalla, 2007(مما يؤدي إلى اتخاذ قرار أفضل 

 في وجدوا أن الطالب (Motivalla, 2007) دراسةوقد أكدت 

الصفي، وأداة  للتفاعل مجانية جيدة تطبيقات الهاتف النقال وسيلة
تفاعل لمناقشة المقررات الدراسية مع الزمالء واألساتذة، وأداة 

مكان، ومريحة في  أي توفر فرصة الوصول منمفيدة في التعليم، و
االستخدام، وفعالة في تقديم محتوى شخصي، وقد كانوا راضين 

  .عنها بشكل عام

فالتقنيات النقالة تعزز وتيسر التعاون بين الطالب والتفاعل 
فيما بينهم، بوصفها وسيلة الكتشاف وجمع ومناقشة ومشاركة 

هذا ما أكدت عليه وليمية، التفكير الذاتي، مما يحسن البيئة التع
 اتبإستراتيجي وثيقًا ترتبط ارتباطًاوالتي  النظرية البنائية االجتماعية

  ).Lan & Tsai, 2011( التعلم

 العالقة بين على (Jeng et al, 2010)فقد أكدت دراسة 
 والبيئات، التقليدية التربوية التعلم استراتيجياتو النقال التعلم

   .ل بين جميع هذه األبعادالقائمة، وضرورة التكام

ويمكن االستفادة من األجهزة النقالة في التعليم من عدة 
 :منها) Sampson & Panagiotis, 2013: 1-2(جوانب 

إشراك الطالب بعملية التعلم دون التقيد بمكان وزمان وجهاز  .1
  .ما

تمكين الطالب من مواصلة أنشطة تعلم بدأت داخل الفصول  .2
خارجها، من خالل تفاعلهم واتصالهم  الدراسية التقليدية أو

 .المستمر مع زمالئهم أو معلميهم

بغض النظر عن  -تقديم الدعم، سواًء بالمصادر التعليمية  .3
 .أو الجهاز المستخدم -موقع الطالب 

توسيع نطاق سيناريو الفصول الدراسية التي يقودها المعلم  .4
 التقليدي مع أنشطة التعلم غير الرسمي التي تجرى خارج

  .القاعات الدراسية

واألجهزة الحاسوبية النقالة يمكن أن تجعل التدريس المتنقل 
قابل للتطبيق، وأن التفاعل مع شاشات اللمس في األجهزة اللوحية 
تتيح للطالب معالجة معلومات جديدة، ومن الممكن أن ينقل لهذه 
األجهزة وتطبيقاتها موارد التدريس كعالم افتراضي باستخدام أدوات 

). Litterst,2013(لبرنامج، أيًا كان نوع نظام تشغيل الجهاز النقال ا
ومن الممكن استخدامها لتقديم المواد التعليمية للطالب، فالمواد 
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التعليمية بحاجة إلى استخدام استراتيجيات متعددة الوسائط، غنية 
فالهدف ). Ally,2004(بالمعلومات بدال من االستراتيجيات النصية 

النقال هو توفير بيئة تربوية، تتيح للمتعلمين التعلم في التعلم  من
أي زمان ومكان، أو من أي جهاز، وبالتالي، تحقيق عملية تعليمية 

 .(Joo & Kim, 2009)أكثر إبداعًا 

فالتقنيات التربوية النقالة تمتلك العديد من الفوائد؛ فهي 
ل تمتلك إمكانية التنقل بها في مواقع مختلفة، وتتيح التفاع

االجتماعي ومشاركة اآلخرين، وتسمح بإيجاد وجمع بيانات حقيقية 
عة، واالتصال بأجهزة جمع البيانات، وبالشبكات، كما أنها أو مصّن

توفر أداة وصول للمتعلمين تقربهم من تحقيق ما يريدون، فهي 
 المهمة، وتؤكد تعزز عملية تقييم المتعلم، وتشجع التعلم النشط
، الحصول على المحتوى بسرعةلم، وتتيح التي يقوم بها المتع

موزعة الالمزيد من فرص التعلم لألشخاص والمجموعات وتحقق 
 ,Lan & Tsai ,2011; Churchill & Churchill( جغرافيًا

وهذا ما أكدته العديد من الدراسات؛ فقد أظهرت نتائج  .)2008
 الثةث ن من تعزيزأن التعلم المتنقل مّك (Chen et al, 2008)دراسة 

 إنجاز ومعدالت األكاديمي، األداء: التعلم؛ وهي مؤشرات ألداء

وأكدت نتائج دراسة . التعليمية األهداف المهمة، ومعدالت إنجاز
(Yang & Lin, 2010)  زيادة تحصيل المتعلمين عند استخدامهم

، كان لدى عينة  at al(Karim(2006 ,وفي دراسة . للتعلم النقال
ية جدًا عن تطبيقات الهاتف النقال الدراسة تصورات إيجاب
 ،(Corlett et all, 2005) دراسة وفي. المستخدمة في الدراسة

والوصول  الوقت، وإدارة االتصال، استخدم التعلم النقال في
للمحتوى، وقد طلب العديد من الطالب تسليم المحتوى بهذه 

أن التعلم النقال  (Koole et al, 2010) اسةوأثبتت در. الطريقة
نهم من الوصول إلى ومّك أقرانهم، مع على التفاعل ز المتعلمينحّف

 متنقلة متنوعة، اإلنترنت عبر أجهزة على المتوافرة مواد المقررات

ورأى المتعلمون في . استخدامه عند وكان لدى الطالب ارتياح عال
أن التعلم النقال يعتبر أداة مساعدة  (Lan & Tsai, 2011) دراسة

المتعلمين للمعلومات واكتساب المعرفة ونشر  جمع في ومريحة
 واستفاد. اسئلتهم ذات العالقة بالمحتوى أثناء أنشطة التعلم

من التعلم المتنقل، فقد  (Chen et al, 2003) دراسةالمتعلمون في 
 & Huang)دراسة وفي . كان أداة فعالة لالكتشاف، وحسن تعلمهم

chen, 2010) يتوقعون  لمتعلمينا االستخدام جعلت سهولة، فإن
تقبل المتعلمين، وكان  وهذا بدوره أثر إيجابيا على الفائدة منه،

لديهم درجة من االرتياح تجاهه، فقد سمح للمتعلمين بالتفاعل عبر 
 (Vogel et al, 2007)دراسة وأكدت  .اإلنترنت، واكتساب المعرفة

، حيث أن هناك أثر ايجابي لتأثير تطبيقات التعلم النقال على التعلم
عززت عملية التعلم، وأن  تطبيقات الهاتف النقالالحظ الطالب أن 

البيئة النقالة كانت أكثر إثارة لالهتمام والمتعة والمرح، ومفيدة للفهم 
والتذكر والتحفيز وزيادة الثقة، وقد تفوق الطالب الذين استخدموا 

. على الطالب الذين امتنعوا عن استخدامها تطبيقات الهاتف النقال
 كبيرًا مجاًال يترك تطبيقات الهاتف النقال استخدام نوعليه فإ
  .للتحسين

بحاجة هذه التقنية  al et (Vogel, (2009 وقد أوصت دراسة
للتصميم الجيد، وأن تكون ذات قيمة للطالب، ليتمكنوا من 

بالحاجة  (Mohammed, 2013)أوصت دراسة  كما. استخدامها
 عن ،النقال التعلمنحو  والطالب نالمدرسي تجاها تنشيط إعادة إلى

 كافة في النقال الهاتف استخدام تدعم التي الممارسات زيادة طريق
  . والتدريب التعلم مجاالت

يعبر عن حالة  Attitudeاالتجاه أن ) 2011الرفاعي، (فيذكر 
نفسية، وله مكوناته ووظائفه وخصائصه، ويعد من أهم جوانب 

ي أو عصبي ُنظِّمت عن طريق وهو حالة استعداد عقل ،الشخصية
كل تلك د لتعمل على توجيه استجابات الفر الخبرات الشخصية

األشياء والمواقف التي تتعلق بهذا االستعداد، ومن الناحية النفسية، 
ينطوي على اعتقادات كما ينطوي على مشاعر، واالتجاه تهيؤ أو 

عدم  نزوع متعلَّم، وثابت نسبيًا لدى الشخص الستجابة تفضيل أو
األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو  من قبل تفضيل موضوعها

 . األفكار وذلك في مجال يستثير تلك االستجابة

 اهتمامًاوا أوْل بالتعليمالباحثون المتخصصون والمهتمون ف
االتجاهات والتي من أبرزها االتجاهات، ف ؛بالظواهر االنفعالية بالغًا

 ،هي القوى الكامنة المحركة للمتعلماإليجابية نحو التعليم والتعلم 
إيجابية نحو التعلم من خالل الواقع  اتجاهاتيكتسبون  فالمتعلمون

 التعليمية التعلميةالتعليمي الذي يعيشونه إذا توفرت الظروف 
   .)118: 2003السنبل، ( المناسبة

باستخدام الهواتف ) 2011شحاته، (وقد أوصت دراسة 
المرحلة الجامعية، بعدما أثبتت  النقالة في تدعيم تعلم طالب

الدراسة أثر التعلم المتنقل في تنمية االتجاه نحو مستحدثات 
  .تكنولوجيا التعليم

ومما ال شك فيه أن القرآن الكريم أحرى ما يجب على المرء 
" خيركم من تعلم القرآن وعلمه" تعلمه، فقد قال النبي 

األساليب والطرق وهذا ما يتطلب اختيار أفضل ). 2003البخاري، (
 (Menacer, 2009)فقد أشادت دراسة . والتقنيات لتعلمه وتعليمه

بتوحيد جميع الجهود التي تبذل حاليًا في هذا المجال من تخصيص 
رجب، (التقنيات المعاصرة لخدمة القرآن الكريم، حيث أكدت دراسة 

أن هذه الجهود ما زالت تحتاج إلى دعم وتحديث لتالئم ) 2009
الهائل في تقنيات االتصاالت المعاصرة وتطويعها عبر شبكة التطور 
  . اإلنترنت

بالعمل على توفر ) 2007عبد العاطي، (وأوصت دراسة 
المناهج الدراسية المرتبطة بالعلوم القرآنية على البرمجيات الخاصة، 

، )2002الشهابي، (وتنزيلها على مواقع اإلنترنت، وأكدت دراسة 
على الدور المهم الذي تقوم به الوسائل  )2011إطميزي، (ودراسة 

  .التعليمية وتقنيات التعليم االلكتروني في خدمة القرآن الكريم
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

القرآن الكريم المصدر األول للمعرفة في حياة المسلمين،  دعُي
ولذلك اهتم المسلمون بتعلم وتعليم القرآن الكريم، حيث أكدت 

دول الخليج في تزايد االهتمام ) 1995دان، الحم(نتائج دراسة 
العربي بالقرآن الكريم تعليمًا وتحفيظًا تزايدًا مطردًا، مما يدل على 

 & Tayan) فقد أكدت دراسة. تقدم الوعي ونموه باستمرار

Alginahi, 2009)  من المشاركين استخدموا 80أن ما يقرب من ٪
  . الكريم التقنيات المختلفة للمساعدة في تحفيظ القرآن

إال أن هناك حاجة لتطوير أساليب تدريس مقرر القرآن الكريم 
لمسايرة التطورات العلمية، واالتجاهات الحديثة، وتدعيم استقاللية 
تعلم الطالب باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة كما أكدت دراسة 

، ودراسة )2001المعجل، (، وقد أوصت دراسة )2012آل داود، (
بإعادة النظر في كيفية تدريس تالوة ) 1995لقطان، الحطاب وا(

  .القرآن الكريم وتجويده

حيث إن من أسباب ضعف تعليم القرآن الكريم االعتماد على 
، وعدم )2007عمر، (الطرق التقليدية كما في نتائج دراسة 

استخدام وتوفر الوسائل التعليمية في تدريس القرآن الكريم كما في 
، )2006السيف، (، ودراسة )2005ان، السدح(نتائج دراسة 

  ). 1990نجادات، (، ودراسة )2005الشمري، (ودراسة 

ولهذا فقد أوصت عدة دراسات بالحرص على استخدام 
الوسائل التعليمية التقنية التي تخدم تعلم وتعليم القرآن الكريم؛ لما 
لها من فعالية وأثر على تعلم وتعليم القرآن الكريم، ومن هذه 

، ودراسة )2009الخطيب وعبد العاطي، (ات دراسة الدراس
سماوي (، ودراسة )2009الشنقيطي، (، ودراسة )2009الزهري، (

الفهيقي، (، ودراسة )2007(العنزي (، ودراسة )2008والمحيالني، 
ندوة (، كما أكدت على ذلك )2003الدوسري، (، ودراسة )2004

ألعضاء بمكتب برامج تحفيظ القرآن الكريم لألطفال في الدول ا
وزارة العدل (، ودراسة )1995التربية العربي لدول الخليج، 

وذلك لما ). 1995اإلسالمية بسلطنة عمان، والشئون  واألوقاف
الستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية من فعالية في تعلم وتعليم 

، ودراسة )2013عبد المقصود، (القرآن الكريم؛ فقد أكدت دراسة 
فعالية الوسائط ) 2011عبد الله، (، ودراسة )2012الحساني، (

أثر استخدام ) 2011آل كنه والحيالي، (المتعددة، وأثبتت دراسة 
) 2009أبو شريخ، (األقراص المدمجة في ذلك، وأثبتت دراسة 

، )2008المطيري، (، وأثبتت دراسة PowerPointفاعلية برنامج 
وأثبتت دراسة أثر الحاسوب، ) 2003صبحي وعبد الله، (ودراسة 

فاعلية البرمجيات القرآنية مع الحاسب اآللي، ) 2007محمد، (
) 1996دويدي، (، ودراسة )2000اليوسف، (وأثبتت دراسة 

وما لها من أثر في تنمية . فاعلية استخدام المختبر اللغوي
) 2009أبو شريخ، (االتجاهات االيجابية نحوها؛ كما أثبتت دراسة 

  .PowerPointفاعلية استخدام برنامج 

وانطالقًا مما اقترحته بعض الدراسات بإجراء المزيد من 
الدراسات عن الوسائل التعليمية وأثرها في تالوة وحفظ القرآن 

، وتوصية بعض الدراسات )2005السدحان، (الكريم كدراسة 
باستخدام برامج تعليمية متقنة ووسائل اتصال رقمية توفر 

ودراسة ) 2009الفريح، (دراسة للمتعلمين فرصة التعلم عن بعد ك
وباالستفادة من انتشار ثقافة الهواتف النقالة  ،)2007العرفج، (

واستخدامها كأحدى الوسائل التعليمية الجديدة في خدمة تعليم 
 Boyd(، وما أكدته دراسة )2010رجب، (القرآن الكريم كدراسة 

& Ellison, 2007)  نقص في الدراسات التجريبية التيأن هناك 
، وما أكدته دراسة تتناول موضوع مواقع التواصل االجتماعي

(Sampson & Panagiotis, 2013)  من أن التعلم النقال يعتبر
حقل البحوث الناشئة والواعدة، والتي يمكن أن تستفيد بقوة من 
خالل النظر في الجوانب الشخصية، والنظر في توفير خبرات تعلم 

اهتمام المسؤولين في وزارة التعليم مع  ًاتزامنو. أكثر فعالية ومالئمة
 تحٍدبوصفه  العالي بالمملكة العربية السعودية بالتعلم اإللكتروني

مناسب لتعليم الفتاة السعودية  جديٍد جديد للتعليم الجامعي، ورافٍد
، فقد جاءت هذه الدراسة محاولة اإلجابة عن على وجه الخصوص

  :اآلتيسؤال ال

لنقال في مواقع التواصل االجتماعي ما أثر تطبيقات الهاتف ا
على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة واتجاههن 

   نحوها؟

  :فروض الدراسة
  :تحاول الدراسة الحالية التحقق من صحة الفرض اآلتي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
)0.05α≤ ( لطالبات بين متوسطات تعلم وتعليم القرآن الكريم

باستخدام تطبيقات (جامعة طيبة يعزى لطريقة التدريس 
 ).الضابطة –الهاتف النقال، والطريقة االعتيادية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
)0.05α≤ ( بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي

 لطالبات المجموعة التجريبية في اتجاههن نحو استخدام
في مواقع التواصل االجتماعي على  قات الهاتف النقالتطبي

  .تعلم وتعليم القرآن الكريم

    :أهداف الدراسة
أثر تطبيقات الهاتف النقال في  معرفةتهدف هذه الدراسة إلى 

مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات 
  .جامعة طيبة واتجاههن نحوها

    :أهمية الدراسة

  :ن أهمية هذه الدراسة في عدة جوانبتكم
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 الجوانب النظرية: 

 Social Learningالتوجه الحديث نحو بيئات التعلم االجتماعي  .1

Environments مما يساعد الطالبة على إيجاد بيئة تعليمية ،
 . تتسم بالحيوية والنشاط

توفر نمطًا جديدًا للعملية التعليمية القائمة على دمج التقنية  .2
ات الدراسية، بحيث تتوفر في أي وقت وأي زمان، مما بالمقرر

 .يحسن من نتائج عملية التعلم

مع اهتمام المسؤولين في وزارة  ةالحالي الدراسة تتزامن .3
 التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بالتعلم اإللكتروني

جديد مناسب  للتعليم الجامعي، ورافٍد جديٍد تحٍد بوصفه
 .سعودية على وجه الخصوصلتعليم الفتاة ال

تطبيقات الهاتف توظيف ندرة الدراسات العربية التي تناولت  .4
في حدود علم  - في تعلم وتعليم القرآن الكريم النقال

 .جانب المبادرة الدراسة هذهمما قد يضفي على  - الباحثات 

 الجوانب التطبيقية: 

قد تسهم  تطبيقات الهاتف النقالإنشاء حسابات في عدد من  .1
تحسين اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو استخدام  في

 .في تعلم وتعليم القرآن الكريم تطبيقات الهاتف النقال

قد تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع بعض المقترحات في  .2
عملية تطوير المناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم بمرحلة 

  .التعليم العالي
في مواقع  التطبيقات الهاتف النقتساعد في تعرف أثر  .3

التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات 
 .جامعة طيبة واتجاههن نحوها

قد تعطي الفرصة إلعادة النظر في البيئة التعليمية المعاصرة  .4
للجامعة التقليدية ومعرفة مدى الحاجة إلى استحداث بيئة 

اعي تعليمية حديثة تحت مظلة ما يسمى ببيئات التعلم االجتم
SLEs . 

  :حدود الدراسة

  :في إطار الحدود اآلتية اونتائجه الدراسةتتوقف إجراءات 

 طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمنية
  .هـ1433/1434من العام الدراسي 

 طبقت الدراسة في جامعة طيبة بالمدينة  :الحدود المكانية
  .المنورة

 على عينة عشوائية من اقتصرت الدراسة : الحدود البشرية
  .طالبات كلية التربية بجامعة طيبة

 تعلم وتعليم على الدراسة  اقتصرت: الحدود الموضوعية
واستخدام . سورة التغابن، وسورة المنافقون، وسورة الجمعة

وتويتر  ،Facebookالفيسبوك : التالية تطبيقات الهاتف النقال

Twitter والواتس أب ،WhatsApp والهايك ،Hike، 
  .YouTube، واليوتيوب Twtpoolوالتويت بول 

  :مصطلحات الدراسة

يقصد : Mobile Applications تطبيقات الهاتف النقال
 لتعمل مصممةال البرمجيات من وعن: بها إجرائيًا في هذه الدراسة

، وتهدف إلى اإلنترنت بخدمة ربطها طريق عن ،األجهزة النقالة على
 ستخداماال فتتيح لهن عملية التعلم؛األستاذة والطالبات في  مساعدة

 المحتوى تبادل لهن فرصة وفرفي أي مكان، وأي وقت، مما ي
هذه التطبيقات  تأتي أن يمكنو .حوله التفاعل، والمنشور اإللكتروني

 التطبيق مخازن من تحميلها يمكنة، أو جهزاأل على مسبقًا محملة
  .اإلنترنت أو

: Social Networking Sitesمواقع التواصل االجتماعي 
 شبكة علىحسابات ومساحات : يقصد بها إجرائيًا في هذه الدراسة

 ؛بطواور تعريف اتملف، مكنت الطالبة واألستاذة من إنشاء اإلنترنت
 إلى المحتوى إضافةليتم من خاللها تعلمهن للقرآن الكريم، و

التواصل مع  في المضمنة األدوات واستخدام، الشخصية هنملفات
وهي متاحة غالبًا بشكل مجاني، وتم استخدامها عض، بعضهن الب

  .Distance Learningبطريقة التعلم عن بعد 

: يقصد به إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه: Attitudeاالتجاه 
مجموع استجابات العينة من طالبات كلية التربية بجامعة طيبة للعام 

الكريم هـ لقبول أو رفض تعلم مقرر القرآن 1434-1433 الجامعي
في  تطبيقات الهاتف النقالعلى مقياس االتجاه نحو استخدام ) 2(

، والذي قمن الباحثات بإعداده والتأكد )2(تعلم مقرر القرآن الكريم 
  .من صدقه وثباته، وطبق عليهن

  : إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة

شبه  المنهجمن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم 
؛ وهو تصميم االختبار القبلي Quasi Experimental التجريبي

بأنه ) 2007عالم، (واالختبار البعدي مع المجموعة الضابطة، وذكر 
من التصميمات التجريبية الكالسيكية، حيث تجمع مالحظات أو 
قياسات من المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك قبل البدء في 

د تأثير البرنامج تنفيذ برنامج تربوي معين، وعقب االنتهاء منه يتحد
أو المعالجة التجريبية بمقارنة التغيرات التي تحدث ألفراد المجموعة 

  .التجريبية بالتغيرات التي تحدث ألفراد المجموعة الضابطة

وقد تم اختيار شعبة واحدة قصديًا من طالبات كلية التربية 
بجامعة طيبة؛ ثم توزيعها عشوائيًا بالتساوي بين المجموعة 

 والمجموعة الضابطة، وتم تطبيق بطاقة المالحظة على التجريبية
) حفظ(لقياس مستويات أداء الطالبات في تعلم  المجموعتين قبليا

، ومن ثم درست المجموعة القرآن الكريم قبل البدء في التجربة
سورة الجمعة، سورة المنافقون، سورة (السور المقررة  التجريبية
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في مواقع التواصل  النقال تطبيقات الهاتفباستخدام  )التغابن
بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريسًا باستخدام االجتماعي، 

الذي يتطلب وجود معلمة المقرر داخل  طريقة التعلم التقليدي
القاعة الدراسية وتدرس المقرر وجهًا لوجه ودون استخدام أي من 

مة تطبيقات الهاتف النقال، بحيث يتم التمهيد لآليات المقررة بمقد
دقائق،  5وتعريفهن بموضوع السورة وموضوعاتها بما ال يتجاوز 

ثم توجيه الطالبات بفتح المصحف الشريف وحثهن على االستماع 
للمعلمة تستمع لها الطالبات  واالنصات، يعقبها تالوة نموذجية فردية

ثم تمنح الطالبات فترة وجيزة لتالوة فردية صامتة يتبعها تالوة 
ت، يليها تالوة جماعية زمريه، ثم تالوة فردية لكل للطالبات المجيدا

وفي . طالبة مع االستماع لتالوتها وتصحيح أخطائها من قبل المعلمة
بداية المحاضرة التالية تسمع الطالبات اآليات غيبا لآليات السابقة 

وبعد نهاية مدة التجربة تم . ثم تنتقل بعد ذلك لآليات الجديدة
لمقارنة نتائج بعديًا، المجموعتين  ىتطبيق بطاقة المالحظة عل

. المجموعتين، لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل
  ).1(وهذا ما يتضح في الشكل رقم 

  
  تصميم منهج الدراسة: 1شكل رقم 

  :مجتمع الدراسة وعينتها

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات كلية التربية في جامعة 
 401هـ، والالتي يقدر عددهن بـ 1434-1433 طيبة للعام الجامعي

  .طالبة

أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من شعبة واحدة قصديا؛ 
طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة؛  34من 

 17طالبة ضمن المجموعة التجريبية، و 17ثم تم توزيعها عشوائيا 
درست المجموعة التجريبية  طالبة ضمن المجموعة الضابطة؛ حيث

، ودرست تطبيقات الهاتف النقالباستخدام ) 2(مقرر القرآن الكريم 
  . المجموعة الضابطة ذات المقرر بالطريقة التقليدية

  :أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها تم استخدام 
  :األدوات اآلتية

  : بطاقة المالحظة: األداة األولى

هدفت إلى قياس مستويات أداء الطالبات في تعلم : الهدف منها
القرآن الكريم وذلك للكشف عن الفروق بين أداء المجموعة ) حفظ(

تطبيقات الهاتف الضابطة، وأداء المجموعة التجريبية بعد تعليمهن ب
في مواقع التواصل االجتماعي، وقد استخدمت بطاقة مالحظة  النقال

محكما متخصصين  16من قبل ) 2009الجريسي، (محكمة مسبقًا 
في القراءات وآيات األحكام وتفسير علوم القرآن والدراسات 

. اإلسالمية وتقنيات وطرق تدريس التربية اإلسالمية وأصول التربية
قياس خمس  )2009الجريسي، (فقد تضمنت البطاقة السابقة 

مهارة صحة التالوة، مهارة الطالقة وعدم التردد، : مهارات، هي
الترتيل، مهارة تطبيق أحكام التجويد، ومهارة استخراج أحكام مهارة 

الحقل : وقد قسمت بطاقة المالحظة إلى أربعة حقول. التجويد
األول يتضمن مقاطع اآليات، والحقل الثاني يتضمن مهارات التالوة، 
ومستويات األداء؛ وهي خمس مستويات، يليها الحقل الثالث 

الطالبة وتقدير الدرجة المستحقة يتضمن األخطاء التي وقعت فيها 
  .وتكرارها

وقد تم إجراء بعض التعديالت عليها، وفقا لمتطلبات الدراسة 
الحالية، بحيث تم تعديل البطاقة للدراسة الحالية بحيث تكون 

والذي كان يركز على مهارات ) 2(متوافقة مع مقرر القرآن الكريم 
طاقة المالحظة وأصبحت ب. الحفظ، وليس مهارات أحكام التجويد

: الحالية تتضمن تحديد مهارات تعلم وتعليم القرآن الكريم وهي
، ومهارة الحفظ، )سالمة النطق وصحة الضبط(مهارة صحة التالوة 

ومهارة الطالقة وعدم التردد، كما تتضمن البطاقة على تحديد 
ضعيف، مقبول، جيد، جيد : خمسة مستويات(مستويات األداء 

  ،)جدًا، وممتاز

عرض بطاقة المالحظة على أربعة من : حقق من الصدقالت
المحكمين للتحقق من دالالت الصدق الظاهري للبطاقة باستخدام 
صدق المحكمين، والمتخصصين في طرق تدريس العلوم اإلسالمية 
وآيات األحكام والقراءات وأصول التربية، وتم إجراء التعديالت 
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وزيع الدرجات بين المطلوبة وفق تحكيم المحكمين؛ من إعادة ت
المهارات، وإضافة محور لوصف المهارات، وتصحيح مسمى بعض 

مقاطع : الحقول، لتصبح تتضمن ثالثة حقول؛ الحقل األول يتضمن
الكريم،  مهارات تعلم وتعليم القران: اآليات، والحقل الثاني يتضمن

ووصف المهارة، ومستويات األداء والذي يتضمن خمسة مستويات، 
نوع الخطأ، وتقدير الدرجة، والدرجة : الث يتضمنوالحقل الث

  ).1ملحق (المستحقة، وعدد األخطاء 

تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية : ثبات بطاقة المالحظة
عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة، وغير مشمولة بعينة الدراسة، 

) 2(من الطالبات الالتي درسن مقرر القرآن الكريم  10تتكون من 
هـ،وقد تم 1433/1434التربية بجامعة طيبة للعام الدراسي بكلية

وبلغ معامل الثبات  Alpha Cronbach'sحساب معامل ألفا كرونباخ 
، وهو معامل ثبات مرتفع، ويدل على صالحية البطاقة )0.95(

  .)1ملحق رقم (لالستخدام 

كما تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطيها 
بحيث يكون كل مالحظ مستقل عن اآلخر،  مصححان أو أكثر،

باستخدام أداة المالحظة نفسها وبفترة زمنية متساوية، بحيث يبدأ 
وقد . المالحظان وينتهيان من عملية المالحظة في التوقيت نفسه

قامت إحدى الباحثات بإجراء المالحظة مع استاذة المقرر، وتم 
وهذا يمثل ) 0.936(حساب معامل االرتباط بيرسون الذي بلغ 

  .معامل ثبات التصحيح

درجة  100تم تخصيص ما مجموعة : تصحيح بطاقة المالحظة
والدرجة ) سالمة النطق وصحة الضبط(للبطاقة؛ مهارة صحة التالوة 

درجة،  40درجة، ومهارة الحفظ والدرجة المتحصلة  50المتحصلة 
درجات، كما  10ومهارة الطالقة وعدم التردد والدرجة المتحصلة 

: خمسة مستويات(تضمن البطاقة على تحديد مستويات األداء ت
، وتتضمن كذلك األخطاء )ضعيف، مقبول، جيد، جيد جدا، وممتاز

التي وقعت فيها الطالبة وتقدير الدرجة والدرجة المستحقة 
وتكرارها، بحيث تنقص الدرجة المخصصة للطالبة حسب نوع الخطأ 

 ).1ملحق (كما هو موضح في 

تطبيقات مقياس اتجاهات الطالبات نحو استخدام : نيةاألداة الثا
في مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم  الهاتف النقال
 :القرآن الكريم

هدف إلى قياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو : هدف المقياس
في مواقع التواصل االجتماعي على  تطبيقات الهاتف النقالاستخدام 

، وقد تم صياغة عدد من )2(قرآن الكريم تعلم وتعليم مقرر ال
عبارة، بعد االطالع على مجموعة من األدبيات  30العبارات تتضمن 

الشيخ، (؛ )2008عبد الرحمن، (التربوية، والمقاييس المصممة، كـ 
، )1999السيد، (؛ )2004عويس، (؛ )2006فضالي، (؛ )2007

  ).1998السروجي، (و

بعة من المحكمين عرض المقياس على س: صدق المقياس
للتحقق من دالالت الصدق الظاهري للمقياس باستخدام صدق 
المحكمين، من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، 
والمتخصصين في المناهج وتكنولوجيا التعليم واالتصال التربوي 
وتقنيات التعليم اإللكتروني، من خالل التعرف على آرائهم فيها من 

عبارة، وسالمة الصياغة، وإضافة أي عبارات مدى وضوح ال: حيث
وبناًء على ما ورد من المحكمين تم إجراء . أخرى يقترحونها

التعديالت الالزمة على المقياس، من استبعاد بعض العبارات، 
وتعديل صياغة بعض العبارات، وإضافة بعض الفقرات، وبذلك أصبح 

عبارة  14عبارة موجبة، و 16 -عبارة؛  30المقياس يتألف من 
، ولكل عبارة خمسة بدائل لالستجابة، تمتد على متصل، -سالبة

  .تبدأ بالموافقة الشديدة، وتنتهي بالرفض الشديد

تم تطبيق التجربة االستطالعية للمقياس على عينة : ثبات المقياس
استطالعية عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة، وغير مشمولة بعينة 

الل الفصل الدراسي الثاني للعام طالبة خ 27الدراسة، تتكون من 
هـ، وترك زمن إجابتهن مفتوحًا، وذلك بهدف 1433/1434الجامعي 

  :التحقق من
لم تقم أي طالبة من الطالبات الالتي طبق : وضوح التعليمات .1

عليهن المقياس من ضمن العينة االستطالعية باالستفسار عن 
وضوح  تعليمات المقياس وكيفية اإلجابة عنه، وهذا يدل على

  .تعليمات المقياس
لم تقم أي طالبة من الطالبات الالتي : وضوح مفردات المقياس .2

طبق عليهن المقياس من ضمن العينة االستطالعية باالستفسار 
عن مفردات المقياس وكيفية اإلجابة عنه، وهذا يدل على 

  .وضوح مفردات المقياس
ن لم تقم أي طالبة م: الصياغة اللغوية لعبارات المقياس .3

الطالبات الالتي طبق عليهن المقياس من ضمن العينة 
االستطالعية باالستفسار عن لغة المقياس، وهذا يدل على 
وضوح الصياغة اللغوية للمقياس والمصطلحات التي وردت 

  .فيه
تم حساب : الزمن المناسب لإلجابة على عبارات المقياس .4

يقة؛ دق 15الزمن الالزم لإلجابة على عبارات المقياس وهو 
بتسجيل الزمن الذي استغرقته أول طالبة أجابت على عبارات 
المقياس وكذلك الزمن الذي استغرقته آخر طالبة أجابت على 

 .عبارات المقياس، ثم حساب متوسط الزمنين

، وقد بلغ Cronbach's Alphaتم حساب معامل ألفا كرونباخ  .5
ل ، وهو معامل ثبات مرتفع، يد)0.93(معامل ثبات المقياس 

 ).2ملحق رقم (على صالحية المقياس لالستخدام 

درجة، ) 150(أصبحت النهاية العظمى للمقياس : تصحيح المقياس
درجة، حيث تشير النهاية العظمى إلى ) 30(والدرجة الصغرى له 

في مواقع  تطبيقات الهاتف النقالاتجاه مرتفع جدا نحو استخدام 
إلى اتجاه منخفض التواصل االجتماعي، وتشير الدرجة الصغرى 
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في مواقع التواصل  تطبيقات الهاتف النقالجدا نحو استخدام 
 14عبارة موجبة، و 16عبارة،  30االجتماعي، فالمقياس يتألف من 

عبارة سالبة، يتم عكس الفقرات السالبة، بحيث تصبح موجبة وذلك 
قرات السالبة، ومن ثم عكس االجابة عليها من خالل تحديد الف

تصبح  2، و2تصبح  4، و5تصبح  1و ،1تصبح  5بحيث االجابة، 
  .تبقى كما هي 3، و3

  :تطبيقات الهاتف النقالحسابات : األداة الثالثة

بعد مراجعة األدبيات التربوية التي تناولت نماذج التصميم 
اع خطوات ، تم إتبInstructional Design Modelsالتعليمي

عند تصميم  ADDIE Modleالنموذج العام لتصميم التعليم 
حسابات تطبيقات الهاتف النقال؛ وهي الفيسبوك، وتويتر، والواتس 

  :أب، والهايك، والتويت بول، واليوتيوب
في هذه المرحلة تم تحليل الهدف : Analysisمرحلة التحليل  .1

 م وتعليموهو تعل تطبيقات الهاتف النقالمن إنشاء حسابات 
سورة الجمعة، وسورة المنافقون، وسورة التغابن، وتحليل 

كمفهوم علم الغيب، البعث، البينات، : المحتوى للمفاهيم
كخلق السموات : التغابن، والقرض الحسن، وللحقائق

واألرض، تكفير السيئات، دخول الجنة، دخول النار، تسبيح 
سالمة كصحة التالوة، : الخلق، وموت النفس، وللمهارات

: النطق، صحة الضبط، الحفظ، االنطالق، وعدم التردد، وللقيم
كالعزة، التواضع، المساواة، األمانة، العدالة، الموضوعية، 

وتحليل خصائص . وتعظيم قدر النبي عليه الصالة والسالم
الطالبات من حيث المرحلة العمرية، حيث تتجاوز أعمارهن 

ن بالقدرة على سنة، والطالبات في هذا العمر يتسم 20
التحصيل، والتعلم من خبراتهن، كما تتوفر لديهن متطلبات 
تطبيق الدراسة، والتي تتمثل في امتالك كل طالبة لجهاز نقال 
ذكي، وإمكانية االتصال بخدمة اإلنترنت، واستعدادهن للتعلم 

وتحليل البيئة التعليمية والتدريبية، . بتطبيقات الهاتف النقال
إلنترنت الشخصي لدى جميع طالبات حيث تتوفر خدمة ا

 .المجموعة التجريبية

في هذه المرحلة تم صياغة : Designمرحلة التصميم  .2
األهداف التعليمية السلوكية لكل وحدة، وتحديد استراتيجيات 

 -التعلم والتي تمثلت في استخدام استراتيجية التعلم عن بعد 
والمتمثلة  ، وتحديد الوسائط المتعددة-التزامني والالتزامني

في النصوص المكتوبة، والمقاطع الصوتية، ومقاطع الفيديو، 
والصور الثابتة للمصحف الشريف، وتم تحديد أساليب 
التقويم التي تمثلت في التقويم التكويني والختامي، وكتابة 
السيناريو والذي يشتمل على الخطوات التنفيذية لبناء 

على العناصر التي بشكل ورقي يحتوى  تطبيقات الهاتف النقال
 .ستتضمنها

ترجمة في هذه المرحلة تم : Developmentمرحلة التطوير  .3
مخرجات عملية التصميم من سيناريو إلى مواد تعليمية 

 تصالاالجهاز ؛ كHardware، وهي عبارة عن أجهزة حقيقية

؛ كالمقاطع Software، وبرمجيات السلكيال باإلنترنت
 . الصوتية، ومقاطع الفيديو

في هذه المرحلة تم إنشاء : Implementationة التنفيذ مرحل .4
 :، محتوية على العناصر التاليةالحسابات

حيث كان هناك عنوان لحساب الفيسبوك وتويتر : العنوان -
، وعنوان لمجموعتي الواتس أب؛ "بالقرآن نحيا"هو 

بالقرآن "، وسميت الثانية "بالقرآن نحيا"سميت األولى 
  ".نرقى

وتضمن النصوص المكتوبة لسورة : المحتوى العلمي -
الجمعة، وسورة المنافقون، وسورة التغابن، والمقاطع 

 . الصوتية، ومقاطع الفيديو، والصور الثابتة لها

تطبيقات الهاتف وقد تم اختيار القالب المناسب ل: القالب -
 .النقال

في هذه المرحلة تم تجريب : Evaluationمرحلة التقويم  .5
سهولة الدخول، والتنقل، واستخدام  التطبيقات للوقوف على

جميع عناصرها، وتحديد المشكالت التي من الممكن أن 
وقد اتضح بعد التجريب . تواجه الطالبات عند استخدامها

عدم وجود صعوبات عند الدخول، والتنقل، واستخدام 
  .العناصر، والكتابة

 :إجراءات تطبيق الدراسة

  :ةاإلجراءات التمهيدية لتطبيق التجرب: أ
ضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة  .1

كالخبرات السابقة في مقرر القرآن الكريم من خالل استبعاد 
قبل ذلك؛ ) 2(الطالبات الالتي درسن مقرر القرآن الكريم 

بالرجوع للسجالت األكاديمية الخاصة بكل طالبة، واستبعاد 
ريم، الطالبات المسجالت في مدارس تحفيظ القرآن الك

بسؤالهن والرجوع لمرشدتهن األكاديمية، والتأكد من امتالك 
جميع الطالبات للهواتف الذكية النقالة، باستعراض هواتفهن 
وسؤالهن، واشتراكهن في خدمة اإلنترنت، وأنهن بالفعل 

في مواقع التواصل  تطبيقات الهاتف النقاليستخدمن 
 .االجتماعي؛ بسؤالهن عن ذلك

السلكي، ليتمكن الطالبات من تسجيل توفير جهاز اتصال  .2
وإرسال مقاطعهن الصوتية على الواتس أب، وتعبئة مقياس 
االتجاهات على موقع تويت بول لمعرفة اتجاههن قبل تطبيق 

 .التجربة

االجتماع بالطالبات، وتعريفهن بطبيعة الدراسة، وأهدافها،  .3
وأهميتها، وضرورة المواظبة والمشاركة، وتوضيح اإلجراءات 

الخطوات التي سوف تتبع في دراسة القرآن الكريم باستخدام و
 .تطبيقات الهاتف النقال
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أنشئ حساب على الفيس بوك وحساب على تويتر، يتضمن  .4
اآليات المقررة ومجموعة من التالوات الصوتية والمرئية لعدد 

 .من القراء

وضع جدول زمني للمحاضرات ومواعيد التسميع، خالل  .5
 .قررة لتطبيق التجربةالثالثة أسابيع الم

   :إجراءات تطبيق الدراسة: ب

  :التطبيق القبلي ألدوات الدراسة: أوال
لي لبطاقة المالحظة في معمل الحاسب بمركز القْبالتطبيق  .1

 .الوسائل التعليمية

القبلي لمقياس االتجاهات من قبل الطالبات على موقع التطبيق  .2
 .تويت بول

    :تطبيق تجربة الدراسة: ثانيا

 نسبة لإلجراءات التي اتبعت مع المجموعة التجريبية بال
 :كانت على النحو التالي

قسمت مواعيد التسميع على فترتين؛ الفترة األولى مع  .1
ويوضح . مدرسات المقرر، والفترة الثانية مع إحدى الباحثات

 :المخطط التجريبي للدراسة) 2(شكل 

  
  المخطط التجريبي للبحث: 2شكل 

ات في الواتس أب على مجموعتين؛ سميت تم تقسيم الطالب .2
، وسميت المجموعة الثانية "بالقرآن نحيا"المجموعة األولى 

طالبات،  9، وضمت المجموعة األولى "بالقرآن نرقى"
 .طالبات 8والمجموعة الثانية 

أنشئت قناة على اليوتيوب؛ لآليات المقررة في كل لقاء،  .3
س المقاطع، وكذلك تالوات مجودة لعدد من القراء في نف

وتضمينه في حسابي الفيس بوك وتويتر، بحيث توضع روابط 
مشاركة لها في صفحة الفيس بوك وتويتر، وإرسال رابط مقطع 

، بحيث يكون كل تطبيق مكمل لآلخر، الواتس أبالفيديو على 
 :وفق التالي

إتاحة الفرصة للطالبات لمتابعة ومراجعة اآليات بشكل  -
االستماع للتالوات المنشورة مستمر من خالل المشاهدة و

 .على صفحات الفيس بوك وتويتر

إمكانية التفاعل وطرح االستفسارات مع أستاذة المقرر  -
 .حول اآليات

إتاحة الفرصة لكل طالبة للدخول إلى الحساب المتوفر  -
لديها في الفيس بوك أو تويتر دون إلزامها بشبكة 

 .اجتماعية معينة

بإرسال المقطع المقرر تسميعه  قامت المعلمة في فترة التسميع .4
للطالبة، ومن ثم أرسلت الطالبة تالوتها، بحيث تتلقى تغذية 
راجعة فورية من المعلمة، بالتعليق عليها كتابيًا أو صوتيًا إذا 

استلزم األمر، وهكذا يكرر هذا مع كل طالبة تلو األخرى، 
 .وذلك بالترتيب وحسب وقت دخولهن للواتس أب

اء الطالبات ثم أرسلت مقطعًا صوتيًا حصرت المعلمة أخط .5
للمجموعة؛ حرصًا على الفائدة، وتالفيًا لتكرار وقوع الخطأ، 
وفي حالة وجود أخطاء كثيرة في التسميع إلحدى الطالبات 
صححت تالوتها على الخاص، واستمعت بعدها لتعديل 

 .التالوة

الطالبات من حضور المحاضرات طوال فترة  تم إعفاء .6
تسبت حضور كل طالبة بالتزامها بالتسميع في التطبيق، واح

 .المواعيد المحددة

في أي وقت، سواء كان ذلك استقبلت استفسارات الطالبات  .7
 .أثناء التجريب، أو بعد االنتهاء منه

واجهت التجربة بعض العقبات؛ كضعف التفاعل من قبل  .8
معلمات المقرر، وزيادة العبء التدريسي على المعلمات، وتم 

لى هذا بمبادرة إحدى مدرسات المقرر بالموافقة التغلب ع
وكان . على تدريس طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية

هناك ضعف في تفاعل بعض الطالبات حيث إن بعضهن ال 
، فتم التغلب على ذلك تطبيقات الهاتف النقاليستخدمن بعض 

قريبة من استخدام الطالبات،  تطبيقات هاتف نقالبالبحث عن 
طبقت عليها التجربة وهي الفيس بوك وتويتر والواتس  والتي

وكان هناك تخوف من بعض الطالبات . أب واليوتيوب
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والمعلمات من تطبيق التجربة؛ لتخوفهن من تسجيل 
ن مبعض الطالبات لالبد أصواتهن، لطبيعة المجتمع، حيث إن 

على موافقة أولياء أمورهن، وتم التغلب على هذا من  الحصول
صول على موافقة خطية من ولي األمر بموافقته خالل الح

لتعلم وتعليم القران الطالبة باستخدام تطبيقات الهاتف النقال 
 .في مواقع التواصل االجتماعي

  بالنسبة لإلجراءات التي اتبعت مع المجموعة الضابطة
 :كانت على النحو التالي

ألذهان الطالبات  محفزةالتمهيد لآليات المقررة بمقدمة  .1
 5ريفهن بموضوع السورة وموضوعاتها بما ال يتجاوز وتع

 .دقائق

توجيه الطالبات بفتح المصحف الشريف وحثهن على االستماع  .2
للمعلمة تستمع لها  واالنصات، يعقبها تالوة نموذجية فردية

 .الطالبات

منح الطالبات فترة وجيزة لتالوة فردية صامتة يتبعها تالوة  .3
جماعية زمريه، ثم تالوة فردية تالوة  ثمللطالبات المجيدات، 

لكل طالبة مع االستماع لتالوتها وتصحيح أخطائها من قبل 
  .المعلمة

 غيبًا السابقة في بداية المحاضرة التالية تسمع الطالبات اآليات .4
 .ثم تنتقل بعد ذلك لآليات الجديدة

 :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة: ثالثا

ي معمل الحاسب بمركز البعدي لبطاقة المالحظة فالتطبيق  .1
الوسائل التعليمية بتسجيل صوت الطالبة وتقييمه بتطبيق 

 .بطاقة المالحظة

البعدي لمقياس االتجاهات من قبل الطالبات على التطبيق  .2
 .موقع تويت بول مرة أخرى

  :إجراءات ما بعد تطبيق التجربة: ج
جمع البيانات ومراجعتها وتفريغها وتحليلها إحصائيًا  .1

برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام 
Statistical Package for Social Sciences SPSS من ،

خالل معالجة البيانات الناتجة عن تطبيق أدوات الدراسة 
، واختبار ANCOVAباستخدام اختبار التباين المصاحب 

 .Paired-Sample T Testلعينتين مترابطتين ) ت(

سيرها ومناقشتها، كما سيتضح في عرض النتائج، ومن ثم تف .2
 .الجزء التالي من الدراسة

    :نتائج الدراسة ومناقشتها

ال توجد : " الختبار فرض الدراسة األول الذي ينص على أنه
بين ) ≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

متوسطات تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة يعزى 
باستخدام تطبيقات الهاتف النقال، والطريقة (ريس لطريقة التد
، تم استخدام اختبار التباين المصاحب )"الضابطة –االعتيادية 

ANCOVA 1(، كما هو موضح في الجدول رقم.(  

ة طيبة يعزى لداللة الفرق بين متوسطات تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامع ANCOVAنتائج تحليل اختبار التباين المصاحب  :1جدول
   لبطاقة المالحظة) الضابطة –باستخدام تطبيقات الهاتف النقال، والطريقة االعتيادية (لطريقة التدريس 

 مصدر التباين  مجموع المربعات  درجة الحرية  متوسط المربعات  )ف(قيمة   مستوى الداللة

0٫000 0٫147 5٫593 1  المتغير المصاحب 5٫593

0٫000 0٫221 8٫417 1   األثر التجريبي 8٫417
  الخطأ 1179 31 38٫047  
  المجموع 262287 34   
  المجموع المعدل 2674 33   

     
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة، لصالح المجموعة 

وهي قيمة ) 0٫147(بلغت ) ف(التجريبية، حيث يتضح أن قيمة 
، وتؤدي هذه النتيجة إلى )000�0(دالة إحصائيا عند مستوى 

رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه 

) ≥0٫05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "
بين متوسطات تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة يعزى 

الهاتف النقال، والطريقة  باستخدام تطبيقات(لطريقة التدريس 
لبطاقة المالحظة على تعلم القرآن الكريم ) الضابطة –االعتيادية 

  ". لصالح المجموعة التجريبية

تطبيقات ويعود تفسير هذه النتيجة الستخدام الطالبات ل
في مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن  الهاتف النقال

ظ، وصحة التالوة، واتاح لهن التعلم الكريم، حيث ساعدهن على الحف
في أي وقت من خالل الحسابات المختلفة لهذه التطبيقات، ومن ثم 
ترك تسجيل قراءتهن عبر هذه التطبيقات ليتم تصحيح التالوة 
وارسالها لهن مرة أخرى، فتحتفظ الطالبة بالتقييم، وتحاول في كل 

الحظات مرة تدارك االخطاء عند كل تسجيل، وفق ما ورد من م
وتتفق . سابقة من المعلمة، وبالتالي أصبح تعلمها وتعليمها أفضل

، ودراسة )2013عبد المقصود، (هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
آل كنه (، ودراسة )2011عبد الله، (، ودراسة )2012الحساني، (

، ودراسة )2009أبو شريخ، (، ودراسة )2011والحيالي، 
صبحي (، ودراسة )2007د، محم(، ودراسة )2008المطيري، (
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دويدي، (، ودراسة )2000اليوسف، (، ودراسة )2003وعبد الله، 
  . في أن التقنية جعلت تعلم وتعليم القرآن الكريم أفضل) 1996

ال توجد فروق ذات : "والختبار فرض الدراسة الثاني ونصه

بين متوسطي درجات ) ≥0٫05α(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لقبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في اتجاههن التطبيقين ا

في مواقع التواصل االجتماعي  تطبيقات الهاتف النقالنحو استخدام 
لعينتين ) ت(، تم استخدام اختبار "على تعلم وتعليم القرآن الكريم

؛ كما هو موضح في الجدول Paired-Sample T Testمترابطتين 
  ).2(رقم 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لمقياس  Paired-Sample T Testلعينتين مترابطتين  )ت(اختبار  :2جدول
   االتجاهات

  الداللة مستوى "ت" درجة الحرية  المتوسط الحسابي  عدد الطالبات  القياس
 3٫90 17  القبلي  غير دالة

 4٫16 17  البعدي 0٫060 2٫024 16
              

الجدول السابق عدم وجود فروق بين متوسطي يتضح من 
بلغت ) ت(درجات القياسين القبلي والبعدي، حيث يتضح أن قيمة 

، )0٫060(وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى ) 2٫024(
وتؤدي هذه النتيجة إلى قبول الفرض الصفري، الذي ينص على أنه 

) ≥0٫05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "
بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لطالبات المجموعة 

في  تطبيقات الهاتف النقالالتجريبية في اتجاههن نحو استخدام 
  ". مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم

ويمكن تفسير هذه النتيجة بوجود اهتمام مسبق لدى طالبات 
و استخدامها، فقد بادرن منذ البداية في المجموعة التجريبية نح

وتتفق هذه . استخدام هذه التطبيقات في تعلم وتعليم القرآن الكريم
في أثر التعلم المتنقل في ) 2011شحاته، (النتيجة مع نتائج دراسة 

أبو (ودراسة  ،تنمية االتجاه نحو مستحدثات تكنولوجيا التعليم
ي نحو استخدام التقنية في أن االتجاه أصبح إيجاب) 2009شريخ، 

 .على تعلم وتعليم القرآن الكريم

  :التوصيات

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يمكن إيراد 
   :بعض التوصيات ومنها

 عضاء هيئة التدريس في الجامعاتألعقد دورات تدريبية  .1
في  تطبيقات الهاتف النقالالسعودية لتدريبهم على استخدام 

 .ل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن الكريممواقع التواص

السعودية  في الجامعات للطالب والطالباتدورات تدريبية  عقد .2
في مواقع  تطبيقات الهاتف النقاللتدريبهم على استخدام 

 .التواصل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن الكريم

في مواقع  تطبيقات الهاتف النقالاستخدام  دليل إعداد .3
إلى طريقة  أعضاء هيئة التدريستماعي إلرشاد التواصل االج

في مواقع التواصل االجتماعي  تطبيقات الهاتف النقال استخدام
 .لتعلم وتعليم القرآن الكريم

في مواقع التواصل االجتماعي  استخدام تطبيقات الهاتف النقال .4
الجامعي بمختلف التعليم  في لتعلم وتعليم القرآن الكريم

 . ن الجوانب اإليجابية بهالالستفادة م، مراحله

    :المقترحات
تطبيقات الهاتف  دراسة تجريبية تتناول االتجاه نحو استخدام .1

في مواقع التواصل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن  النقال
 .الكريم في المراحل التعليمية األخرى

تطبيقات الهاتف  دراسة تجريبية تتناول معرفة أثر استخدام .2
تواصل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن في مواقع ال النقال

 .الكريم في متغيرات تابعة أخرى

دراسة تجريبية تتناول معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح  .3
على لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 

في مواقع التواصل  تطبيقات الهاتف النقال استخداممهارات 
 .االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن الكريم

أعضاء هيئة  معوقات استخدامللتعرف على دراسة وصفية  .4
في  تطبيقات الهاتف النقالل في الجامعات السعودية التدريس

  .مواقع التواصل االجتماعي لتعلم وتعليم القرآن الكريم

    :المصادر

كتاب : صحيح البخاري). 2003(البخاري، محمد بن اسماعيل 
دار ابن : ة السعوديةالرياض، المملكة العربي. فضائل القرآن

  .حزم
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