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Abstract: This study is designed to identify the impact of an educational program that uses smartphone apps for learning 

the Holy Quran by female students (adults) and measure their satisfaction compared to the conventional method of 

learning. The Quasi-experimental approach was used. The sample of the study consisted of 31 female students (adults,18-

50 years old) in the Holy Quran School in the east of Riyadh for the first semester of the scholar year 1439/1440 AH. The 

participants were selected deliberately. The first group (the control group) consisted of (14) female students and the second 

group (the experimental group) consisted of (17) female students according to the method of the designed program. Oral 

testing was used as a key tool for data collection, while the questionnaire was used as a further tool of the study to identify 

the satisfaction of students. The results of the study showed that the experimental group scored (32.73), while the control 

group scored (26.53). The difference was statistically significant at 0.05 and less in the oral testing in favor of the 

experimental group. The educational program met a high percentage of students' satisfaction, where the average of 

questionnaire tool reached 4.41 out of 5. At the level of the topics, the "performance level" reached the highest average 

(4.48), followed by "the level of meeting user's expectations" with an average of 4.47, and finally the "Students' attitudes 

towards the use of smartphone apps in the learning the Holy Quran" with an average of 4.26. In the light of the results, a set 

of recommendations and proposals were suggested to promote smartphone apps in the memorization of the Holy Quran. 
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ف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ املتعلمات الكبيرات 
ّ
 أثر برنامج تعليمي يوظ

 بدار القرآن الكريم شرق مدينة الرياض

 العزيز العباس ي دانية عبد

 الرحمن الليفان مشاعل عبد

 اململكة العربية السعودية || جامعة امللك سعود

م القرآن الكريم للمتعلمات عتعرف هدفت الدراسة إلى ال امللخص:
ّ
ف تطبيقات األجهزة الذكية لهدف تعل

ّ
لى أثر برنامج تعليمي يوظ

مشاركة من  31وتكونت عينة الدراسة من  ،بع املنهج شبه التجريبيوقياس رضاهن عنه مقارنة بطريقة التعلم التقليدية. وات   ،الكبيرات

 ف 50إلى 18ما بين  يراتاملتعلمات الكب
ً
ي مدرسة تحفيظ القرآن في شرق مدينة الرياض للفصل الدراس ي األول من العام عاما

( 17واألخرى التجريبية من ) ،( متعلمة14وتكونت املجموعة األولى الضابطة من ) ،اختيارهن بطريقة قصدية كانو  ،هـ1439/1440

 واعت   ،متعلمة وفًقا لطريقة البرنامج املصمم
ً
 ستاال  تخدماستئيسة لجمع البيانات، و ر  مد على االختبار الشفوي أداة

ً
أخرى  بانة أداة
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في مقابل حصول الضابطة  ،(32.73وأظهرت نتائج الدراسة حصول التجريبية على متوسط عام ) ،املتعلمات اللدراسة ملعرفة مدى رض

 عند مستوى 26.53على متوسط عام)
ً
موعة التجريبية، كما أن فأقل في االختبار الشفوي لصالح املج 0.05(، والفرق دال إحصائيا

وعلى مستوى املحاور فقد حصل  ،(5من  4.41بانة )ستل لالعام إذ بلغ متوسط  ؛املتعلمات االبرنامج التعليمي حقق نسبة عالية من رض

، وأخيًرا محور (4.47) بمتوسط مستوى تحقيق تطلعات املستخدم"، يليه محور "(4.48) لى متوسطعلى أع "مستوى األداء"املحور 

مت جملة (4.26) بمتوسطخدام تطبيقات القرآن في الهواتف الذكية في تعلم القرآن" است"اتجاهات املتعلمات نحو  ّدِّ
 
، وفي ضوء النتائج ق

 من التوصيات واملقترحات لتعزيز تطبيق األجهزة الذكية في حفظ القرآن الكريم. 

 .املتعلمات الكبيرات  -رة الحفظمها -األجهزة الذكية -برنامج تعليمي -أثر الكلمات املفتاحية:

 املقدمة  -1

إن أجل الكتب وأشرفها كتاب رب العاملين الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

ن  {قال هللا تعالى:  ،حميد، فهو الهادي إلى خيري الدنيا واآلخرة ا إِّ
َ
ذ

َٰ
ي َه ْرآَن َيْهدِّ ق 

ْ
بَ  ال َوم  َوي 

ْ
ق
َ
َي أ ي هِّ تِّ

 
ل يَن لِّ ذِّ

 
يَن ال نِّ مِّ

ْ
ؤ
 ْ
ر  امل

ّ
شِّ

َحاتِّ  الِّ وَن الص 
 
ن   َيْعَمل

َ
يًرا أ بِّ

َ
ْجًرا ك

َ
ْم أ ه 

َ
  ،]9اإلسراء:  [ }ل

 
مه وقد اهتم املسلمون على مر العصور بتعليم القرآن وتعل

ر العملية (. وهذا العصر يتميز بكثرة التقنيات التي تهدف إلى تسهيل وتيسي1428خدام تقنيات مختلفة )السبيعي، استب

ولقد ساعد هذا التطور التقني على إيجاد العديد من  ،فادة من خدماتها ووظائفها التي تقدمهاستالتعليمية واال 

 (.1434املبتكرات التقنية املختصة بتعليم القرآن وعلومه )الغانمي، 

تطورات ( أن هناك حاجة ماسة لتطوير أساليب تدريس القرآن ملواكبة ال2012وقد أوضح آل داوود )

م القرآن بمرونة عالية، وتتيح للمتعلم تعلم استالحديثة وتدعيم 
ّ
ن التطبيقات القرآنية على تعل

ّ
قللية املتعلم. وتمك

(. أيًضا تسمح هذه التقنيات Elobaid, Hameed, Elfaki, & Eldow, 2014القرآن في الوقت واملكان املناسبين له )

الفروق الفردية، وتنويع مصادر املعرفة بحيث ال تقتصر على املعلم )الغانمي،  بتوسيع مجاالت الخبرة للمتعلم ومراعاة

منها: جعل  ،خدام التقنية تبرز في عدة أمور ستما سبق أن الحاجة ال إلى ( إضافة 2009(. وأشار الصبيحي )1434

تلوتها بالشكل الصحيح التعلم مدى الحياة حقيقة واقعية، وتطوير مهارات املتعلمين ليتجاوزوا مجرد حفظ اآليات و 

 إلى زيادة قدرتهم على التفاعل مع التقنيات الحديثة وربطها بحفظ القرآن وتلوته وتعلمه. 

( أن االعتماد على الطرق Hammza, Daw & Faryadi, 2014وقد أكدت دراسة حمزة، داو وفريادي )

الدراسة وغيرها من الدراسات  لذلك أوصت هذه ؛التقليدية في التعليم سبب من أسباب ضعف تعلم القرآن

(، 2011بتوظيف التقنية والوسائط املتعددة ملا تتميز به في تحسين جودة التدريس والتعليم كما في دراسة عبدهللا )

( 2009وكذلك أوص ى الشنقيطي ) ،(Lubis, Ikwan & Faryadi , 2015يقوان وفريادي )أ(، ولوبس، 2012والفيفي )

فادة من التطبيقات املجانية في ست( باال 2017وأوصت دراسة الشهري ) ،دام التقنيةخاستباالهتمام بالتحفيظ ب

ثمار الوسائل التقنية واملتجددة في خدمة كتاب هللا است( بأهمية 1434وأوص ى الغانمي ) ،تدريس القرآن الكريم

خدام استلى أهمية ( ع2015وأكدت دراسة عرمان ) ،خصوًصا املحمولة منها ملا توفره من سهولة الوصول إليها

( 2015كذلك أوص ى املؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية ) ،املصحف اإللكتروني في تحفيظ القرآن الكريم

وأوص ى املؤتمر العالمي األول لتعليم  ،فادة من أحدث التقنيات املعاصرة في تدريس مقررات الدراسات القرآنيةستباال 

فادة من الوسائل واألجهزة الحديثة في تعليم القرآن بالتعاون مع الهيئات واملؤسسات تس( باال 2010القرآن الكريم )

 القرآنية. 

جامعة امللك سعود ورسالتها، وما تقوم عليه من مرتكزات في من رؤية كلية التربية  تحقيق كّل  لوسعًيا 

تقنية وتوظيفها في العملية معرفية تسعى لتحقيقها لتكوين مجتمع التعلم، وتحقيق التعلم النشط، ودمج ال

للسعي في "ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء  2030التعليمية، ورؤية اململكة العربية السعودية 
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إن التعليم القرآني يهدف إلى بناء مجتمع صالح وعادل ومتحد ومستقل في تفكيره وديموقراطي يتبع  إذالوطن"؛ 

م(Lubis et al., 2015ها )القواعد القرآنية وإرشادات ّمِّ
ف تطبيقات األجهزة الذكية  ؛ ص 

ّ
هدف تعزيز ببرنامج تعليمي يوظ

م التقليدية. ،مهارة حفظ القرآن الكريم للمتعلمات الكبيرات
ّ
 وقياس أثره مقارنة بطريقة التعل

 مشكلة الدراسة: 

وقد تؤدي إلى ضعف تعلم  ،يلحظ أن األساليب املستخدمة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقليدية

(، وكذلك كثرة عدد املتعلمين في بعض Hammza et al., 2014القرآن الكريم كما أشارت إليه دراسة حمزة وآخرون )

ما يجعل من الصعب على املعلم سماع تلوة كل املتعلمين في وقت  ، وهذاالحلقات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

طبيقات التي تهدف إلى حفظ القرآن الكريم إال أنها بحاجة لدراسة مدى فاعليتها وعلى الرغم من كثرة الت ،الحلقة

وقد أظهرت نتائج عدد من الدراسات أن التقنية لها دور  ،ومدى تحقيقها للمعايير والشروط التربوية لتصميمها

ذات داللة إحصائية بين ( إلى وجود فروق 2011إيجابي وكبير في تدريس القرآن الكريم، فقد أشارت دراسة عبدهللا )

راتيجية القراءة التفسيرية استخدام استاملجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست ب

خدام الوسائط املتعددة في إتقان التلوة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية والضابطة استب

 ،األولى من تصنيف بلوم ةوكذلك عند املستويات الثلث ،مجمل االختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريبية على

( أن دمج 2017كما أظهرت نتائج دراسة الشهري ) ،وهي)التذكر والفهم والتطبيق( ولصالح املجموعة التجريبية

ة التجريبية في تنمية جميع التقنية في تدريس القرآن الكريم كان له تأثير دال إحصائًيا لصالح املتعلمين في املجموع

كما أظهرت نتائج  ،( مقارنة باملتعلمين في املجموعة الضابطةα≤0.05ربع عند مستوى الداللة )مهارات التلوة األ 

( بين α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2015دراسة الجريس ي، الرحيلي والعمري )

ودرجات املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة امللحظة على تعلم  متوسطي درجات املجموعة التجريبية

( 2015وأظهرت دراسة عرمان ) ،خدام تطبيقات الهاتف النّقالاستالقرآن لصالح املجموعة التجريبية والتي درست ب

صحف اإللكتروني ( بين املجموعتين التجريبية والتي درست بامل0.000وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

كذلك أظهرت نتائج دراسة الفيفي  ،واملجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية لصالح املجموعة التجريبية

الرياض قليلة، ومن أبرز معوقات في ( أن التقنيات املستخدمة في تدريس القرآن الكريم في املدارس الحكومية 2012)

  .خدامها كثرة أعداد املتعلميناست

 وبناء على ما سبق تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

 ما أثر برنامج تعليمي مصمم في تعزيز حفظ القرآن الكريم للمتعلمات الكبيرات؟ -1

( بين متوسطي درجات االختبار البعدي α≤0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -أ 

ملتعلمات في املجموعة التي درست بالطريقة التقليدية مقارنة بالتي درست ملهارة حفظ القرآن الكريم لدى ا

 بواسطة البرنامج التعليمي املصمم؟

املتعلمات عن تجربة التعلم بواسطة البرنامج التعليمي املصمم والذي يوظف تطبيقات األجهزة  اما مدى رض -ب 

م القرآن؟
ّ
 الذكية لهدف تعل

 هدف الدراسة

 إلى:تهدف الدراسة الحالية 
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هدف تعزيز حفظ القرآن الكريم بلى أثر برنامج تعليمي مصمم ويوظف تطبيقات األجهزة الذكية عالتعرف  -1

 (.α≤0.05) للمتعلمات الكبيرات مقارنة بطريقة التعلم التقليدية عند مستوى الداللة

 املتعلمات الكبيرات عن برنامج تعليمي مصمم في عملية حفظ القرآن الكريم. اقياس مدى رض -2

 أهمية الدراسة:

 تتلخص أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية فيما يلي:

، بناء إطار نظري يلخص املعايير التربوية والفنية لتصميم تطبيقات الوسائط املتعددة في العملية التعليمية .1

أو خبراء ما يسهل على املسؤولين عن العملية التعليمية في امليدان التربوي سواء من مصممين تعليميين  وهذا

 املحتوى أو معلمين الرجوع إليه عند تصميم الوسائط املتعددة التعليمية. في 

خدام التقنية وفق أسس علمية تختصر الوقت والجهد على معلمات القرآن ستتقديم أساليب حديثة ال  .2

 وتزيد من فعالية العملية التعليمية.  ،الكريم

م القرآن، وتقليل اعتمادهن على خدام تطبيقااستدعم التعليم الذاتي للمتعلمات ب .3
ّ
ت األجهزة الذكية لتعل

 املعلمة في تقييم الحفظ.

ما يسهم في تطور البحوث التربوية  ، وهذاتزويد الباحثين بأهم املقترحات والتوصيات بناء على نتائج البحث .4

 .هاوتطوير العملية التعليمية ودعم

ألسس التي تفسر عملية التعلم عند اإلنسان والعوامل التي ناًدا على النظريات وااستتعزيز حفظ القرآن الكريم  .5

 تؤثر على عملية اكتساب املعلومات.

 حدود الدراسة: 

 يقتصر تطبيق الدراسة على الحدود اآلتية:

ف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ املتعلمات الكبيرات  الحدود املوضوعية: .1
ّ
دار في أثر برنامج تعليمي يوظ

 .93إلى اآلية  38تحقيق حفظ سورة البقرة من اآلية في شرق مدينة الرياض؛  القرآن الكريم

 والخمسين. ةوتتراوح أعمارهن بين الثامنة عشر  ،عينة من املتعلمات الكبار الدارسات الحدود البشرية: .2

 دار تحفيظ القرآن الكريم في شرق مدينة الرياض.  الحدود املكانية: .3

  الحدود الزمانية: .4
 
هـ، وكانت مدة إجراء 1440-1439سة خلل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي الدرا يتجر أ

 بواقع خمسة أيام في األسبوع مدة ساعة ونصف يومًيا. ،التجربة ثلثة أسابيع

 مصطلحات الدراسة: 

 (.7: 1414"بقية الش يء" )األفريقي،  أثر:

تعليمي، أو ملؤسسة تعليمية، أو لعدد من لصف  "خطة تعليمية يتم وضعها ملتعلم فرد، أوبرنامج تعليمي: 

 اواحًد  ادراسي   ااملؤسسات التعليمية يستغرق تنفيذها يوًم 
ً

  ادراسي   ا، أو عاًم ادراسي   ، أو بضعة أيام، أو فصل
ً

، أو كامل

ها تضم تلك الخطة مجموع الخطوات واإلجراءات والدروس واألنشطة التي يجب على املتعلمين تلقي ؛ إذأكثر من ذلك

 (.15: 2009وتعلمها داخل حجرات الدرس أو خارجها وذلك في مدة زمنية محددة" )صبري، 

"أجهزة هاتف محمولة تتميز بقدرتها على تشغيل بأنها ( 380ه: 1434يعرفها الغانمي )الهواتف الذكية: 

 التطبيقات والقيام بوظائف حاسوبية متعددة".

 (. 2005آبادي، )الفيروز  وتعني قّواه ،مصدر من عزز  تعزيز:
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 (.2008وتعني قدرة الشخص على أداء عمل بحذق وبراعة )عمر،  ،املهارة مصدر َمَهر مهارة الحفظ:

 
ً
ا، ورجل ويعرف الحفظ لغة بأنه نقيض النسيان، وهو: التعاهد وقلة الغفلة، يقال: حفظ الش يء حفظ

 .حافظ من قوم حّفاظ

 منها:  ،مرادفات ةله ثلثفالكريم  والحفظ الذي هو ضد النسيان عندما يقترن بالقرآن

 الحفظ من غير كتاب.  .1

 ظهار أي الحفظ. ستاال  .2

 .(2001وقراءته ظاهًرا. )آل نواب،  .3

عرف الحفظ إجرائًيا بأنه قدرة املتعلم على حفظ اآليات القرآنية بشكل متقن و  رجاعها عن ظهر قلب استوي 

 دون أخطاء في النطق والتلوة.من 

عرف إجرائًيا: جميع املتعلمات اللواتي يدرسن في أحد الدور التي تقع شرق مدينة املتعلمات الكبيرات:  وي 

 والخمسين. ةالرياض وتتراوح أعمارهن ما بين الثامنة عشر 

عرف إجرائًيا بأنها إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم النسائية دار القرآن الكريم شرق مدينة الرياض: 
 
وت

وتعنى بتعليم حافظات لكتاب هللا  ،وتقع في شرق مدينة الرياض ،آن الكريم مكنون الخيرية التابعة لجمعية القر 

 . هنوتخريج

  والدراسات السابقة اإلطار النظري  -2

 تطبيقات الهواتف الذكية في العملية التعليمية

ع ملا يسرته على األمة من تلوة وسما هالتقنية في الوقت الحالي من أهم الطرق لنشر القرآن وتعليم تعد

ثمارها في خدمة كتاب هللا في جميع املجاالت وفي مجال التقنية استما يستوجب على التربويين وهذا  ،للقرآن الكريم

فادة من التطبيقات املجانية التي تزيد من دافعية املتعلمين في تدريس ست(، واال 1433املحمولة خصوًصا )الغانمي، 

م القرآن  ،(2017القرآن )الشهري، 
ّ
الكريم من التطبيقات في األجهزة الذكية ييسر للمتعلمين الوصول إليها كما أن تعل

 ,Shamsuddin, Bakar, Makhtar)؛ Elobaid et al, 2014ما يسهم في زيادة حفظهم للقرآن الكريم ) ، وهذابسهولة

Rozaimee & Yusof, 2016، ( إلى فاعلية 2016وكذلك توصلت دراسة الحّمار والنجار والديرس )ام تطبيقات خداست

( ودراسة الجريس ي 2015وقد أشارت دراسة العمري ) ،الهواتف الذكية في تسهيل العملية التعليمية لدى املتعلمات

فادة من الجوانب اإليجابية ستخدام األجهزة الذكية في تدريس القرآن الكريم واال است( إلى ضرورة 2015وآخرون )

وجب على املتعلمين اختيار ما  ؛تاحة واتباعها مناهج متباينة في تعليم القرآنونظًرا لكثرة التطبيقات القرآنية امل ،فيها

 ,Shamsuddin, Bakar)هو فّعال منها والتي تساعد على حفظ القرآن في وقت قصير وتخزينه في الذاكرة طويلة املدى 

Makhtar, Rozaimee & Yusof, 2016) . 

 الوسائط املتعددة في العملية التعليمية

بيقات الوسائط املتعددة مهمة جًدا في تحسين جودة التدريس والتعليم؛ لذلك على املعلمين أن تط دتع

كما يمكن أن  ،(Lubis et al., 2015خدامها إليصال املعلومات بسهولة للمتعلمين بأقل وقت وجهد )استيتمكنوا من 

كذلك تعزز بيئة التعلم  ،(Lubis et al., 2015تستخدم الوسائط املتعددة للتغلب على الضعف في عملية التدريس )

وتنمي التفكير  ،بالوسائط املتعددة أداء املتعلمين، وتزيد من دافعيتهم للموقف التعليمي، وتشعرهم بالثقة واالرتياح

خدام تطبيقات الوسائط املتعددة ملراعاة الفروق الفردية استكما يمكن  ،(Hammza et al., 2014الناقد لديهم )



www.manaraa.com

  2019 ديسمبر ــ لثالثوناالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــربوية والنفسية التمجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 
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( إلى 2008كما أشار العطوي ) ،(2014لم الذاتي، وإضافة املتعة والتشويق للموقف التعليمي )سمارة، وتعزيز التع

فاعلية التطبيقات الحاسوبية متعددة الوسائط التي تخاطب أكثر من حاسة ألنها ترسخ املعلومة بشكل أكبر في أذهان 

 املتعلمين، كما تساعد على زيادة التحصيل الدراس ي.

 م تطبيقات الوسائط املتعددةمعايير تصمي

بد أن تتبع إرشادات تصميمية تربوية  ال ؛لكي تكون تطبيقات الوسائط املتعددة فّعالة وذات تأثير

Shamsuddin et al., 2016))، ( كما أشارت دراسة لوبس وآخرونLubis et al., 2015) تطبيق بعض  وجوب إلى

كذلك أظهرت دراسة حمزة وآخرون  ،أثر اوذ اصبح التعلم إيجابي  راتيجيات التعليمية حتى يستنظريات التعلم واال 

(Hammza et al., 2014)  أن التصميم التعليمي عندما يدمج بالفن التكنولوجي وآخر نظريات التعلم فإنه سيكون

 
ً

ي وأفضال وقد أظهرت نتائج دراسة ذو الكفل، عبدالرحمن، سولوهو، باد ،في مساعدة املتعلمين في فهم القرآن فّعاال

(Dzulkifli, Rahman, , Solihu, , Badi, & Afzal, 2014)  عند تطوير أي تطبيق برمجي أن والواجب أن من الضروري

إلى ( 2007وكذلك أشارت دراسة حميض ) ،في تصميمه للقدرات البشرية حتى يرجع بالفائدة ملستخدميه ايكون ملئًم 

وهناك  ،بد أن يكون بشكل مخطط ومدروس الوسائط ال أن إضافة عناصر الصوت والحركة للعروض متعددة

 ونظرية العبء املعرفي.  ،هما نظرية معالجة املعلومات ،نظريتان تفسران التعلم بالوسائط املتعددة

 نظرية معالجة املعلومات

بها تفترض نظرية معالجة املعلومات أن اإلنسان يفكر ويعالج معلوماته بطريقة مماثلة للطريقة التي يعالج 

 الحاسب اآللي املعلومات. 

؛ قبالستوبناء على االفتراض السابق فإن العمليات العقلية يمكن تفسيرها عبر سلسلة من املراحل تبدأ باال 

  إذ
 
 ستقبَ ت

 
رمز املدخلت الحسية من شكلها الطبيعي إلى أشكال ل املثيرات الحسية عن طريق الحواس الخمس، ثم ت

وعندما يعرض على املتعلم عدة مثيرات حسية فإنه ال ، ري معالجتها والتعامل معهاأخرى بحيث يستطيع العقل البش

عملية انتقاء ملثيرات محدودة أثناء املوقف التعليمي  كون بل ت ،يستطيع إدراكها ومعالجتها جميعها في وقت واحد

لحسية تحتفظ باملعلومات قبال املثيرات من العالم الخارجي فإن الذاكرة ااستوعند  ،حسب سعة الذاكرة العاملة

رسلكما هي على شكلها الطبيعي مدة ال تتجاوز الثانية، ثم 
 
خز ن للذاكرة العاملة إلجراء املعالجات عليها ت

 
مؤقًتا  ، وت

  30-20مدة ما بين 
 
 ل لتمثيل عقلي و حو  ثانية، ثم ت

 
 ت

 
ن بشكل دائم. وفي عملية خز  رسل للذاكرة طويلة املدى وت

 ستاال 
 
 سترجرجاع ت

 
رجاعها بقوة إثارة استفي الذاكرة طويلة املدى. ويتوقف مدى  تنّزِّ ع املعلومات السابقة التي خ

 (. 2012مستوى التنشيط للمعلومات، وتوفر املنبهات املناسبة )الرواضية وآخرون، و الذاكرة، 

 نظرية العبء املعرفي

م فعال وتحسين عملية التإلى تهدف نظرية العبء املعرفي 
ّ
علم من خلل تقديم تصميم تعليمي ال تقديم تعل

 زائًدا على الذاكرة العاملة أثناء حدوث عملية التعلم
ً

 تفترض هذه النظرية اآلتي:  ؛ إذيحدث حمل

 أن اإلنسان يمتلك قناتين منفصلتين ملعالجة املعلومات القناة اللفظية، والقناة البصرية.  .1

 ة. سعة معالجة املعلومات في كل  من القناتين محدود .2

3.  
ً

م فّعاال
ّ
فإنه يتطلب قدًرا كبيًرا من املعالجة املعرفية في كل  من القناتين )الفيل،  اومجديً  لكي يكون التعل

 (.2004؛ ماير، 2015

 بد من:  خدام الوسائط املتعددة الاستوحتى يكون التعلم فّعاال ب
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 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (51)

 

صر التي ال تدعم مادة وذلك من خلل التخلص من املعلومات أو العنا ،خفض العبء املعرفي الدخيل .1

 التعلم. 

 إدارة العبء املعرفي من خلل إنشاء تمثيل عقلي ملادة التعلم.  .2

 (.2015التنظيم العقلي للمعلومات واملساعدة في تكاملها مع املعرفة املوجودة )الفيل،  .3

 املعايير التربوية لتصميم تطبيقات الوسائط املتعددة 

نظريتي معالجة املعلومات  أسس بد أن يتبع لتعليم القرآن الكريم الإن تصميم تطبيقات الوسائط املتعددة 

تقسيم اآليات القرآنية إلى أجزاء مترابطة  إذ إنحتى تتم عملية حفظ وفهم اآليات بفعالية؛  هماوالعبء املعرفي ومبادئ

كما  ،راءة السور الكبيرةذات معنى يسّهل معالجتها في الذاكرة قصيرة املدى وتخزينها بسهولة، وهذا مهم جًدا عند ق

 ,Shamsuddin et al., 2016; Wängbergتساعد عملية تقسيم املعلومات إلى جمل صغيرة على حفظ تلك املعلومات 

ما يقدم وهذا  ،( ويسهم تقسيم اآليات إلى أجزاء مترابطة في إمكانية تقديم تفسير واضح ومترابط لتلك اآليات(2012

(. 2013بن سعد،امات، ويضمن بقاء املعلومات بشكل أكبر في الذاكرة طويلة املدى )مستويات معالجة عميقة للمعلو 

( أن 2014( والشعراوي )2006ويرى السعيد )، (Ariffin et al., 2013ويساعد تقسيم اآليات املتعلمين على الحفظ )

الصفحة كاملة من أولها أفضل الطرق لتقسيم اآليات لحفظ القرآن هي طريقة الصفحة الكاملة بحيث يقرأ الحافظ 

فإذا أتمها أغلق مصحفه وبدأ يسمع  ،من املرات حسب قدرته وذاكرته اإلى آخرها قراءة متأنية صحيحة عددً 

صفحته، وقد يقف عند بعض املواضع فيرجع ويفتح مصحفه، ثم يغلقه ويكمل التسميع، وبعدها يعيد تسميع 

  ،صحيح ثلث مراتثم يكرر التسميع ال ،الصفحة حتى يتمها دون أخطاء
ً
 امتينً  اوهذا يساعد في حفظ الصفحة حفظ

  امتقنً 
ً
 ، ويساعد على حفظها في ذاكرته كلوح متكامل.امترابط

كما أن االقتصار على وضع العناصر والرموز واألزرار التفاعلية الهامة فقط والتي تؤدي لتحقيق هدف 

فقط دون صور أو كلمات دخيلة على قدر كبير من  التعلم وتضّمن برمجية الوسائط املتعددة األمور الجوهرية

أي تتوجه الكلمات مباشرة للقناة السمعية والصور للقناة البصرية  ؛األهمية؛ حتى يكون العرض موجًها

 (. 2007)حميض،

كذلك ينبغي عند تصميم مقاطع اآليات ربط الشكل الكتابي لآلية بالصوت املسموع لها، وذلك بعرضها 

لتجنب تجزئة انتباه املتعلم. وقد أكدت البحوث  املقروءةوتلوين اآلية أو الكلمة نفسه، الوقت بشكل متزامن في 

مها في بقاء املعلومات في ذاكرة املتعلم فترة اسهوالنظريات التربوية الحديثة أهمية تفعيل الحواس لدى املتعلمين إل 

 ،(2011يعاب والفهم )حسن والجودي، ستفظ واال كما أن اقتران النظر بالسماع يزيد من الح ،(2013أطول )الحاج، 

ألن خير الحفظ أن يحفظ املتعلم  ؛وكذلك من املستحسن اختيار املصحف الذي تبدأ صفحاته بآية وتنتهي بآية

كما أن  ،رجاعها بتذكر موقعها في الصفحة أو بتذكر صوت القارئ لهااستبالصوت والصورة، فإذا خفيت آية سيسهل 

جودة لآليات القرآنية والتعود على إيقاع معين من األمور املعينة على حفظ اآليات )الشعراوي، سماع التلوات امل

 (.2002؛ الغوثاني، 2014

ر اآليات و 
ّ
يفضل أن يسمح التطبيق بخاصية املحو لبعض  ؛أثناء عملية الحفظ هارجاعاستولتسهيل تذك

هذه العملية إثارة املعلومات لدى املتعلم وتيسر اآليات بحيث يمكن عرض أول اآلية بداية الصفحة بحيث تنشط 

 (.2012رجاع املعلومات )الرواضية وآخرون، استن توفر املنبهات املناسبة يساعد على إ إذرجاع الحفظ؛ است

كما أن توفير خاصية تكرار سماع اآليات أو املقاطع عدًدا من املرات يسهل تخزين املعلومات في الذاكرة 

كذلك أشار الشنقيطي  ،(et al., 2016, Dzulkifli et al., 2014 Shamsuddinلذاكرة طويل املدى )قصيرة املدى، ثم ا
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خدام التقنية، والقراءة مع التكرار هي طريقة السلف الصالح والصحابة في است( إلى أهمية توظيف التكرار ب2009)

 (. 2015، ةكما أنها تعين على تدبر القرآن الكريم )فلت ،حفظ القرآن الكريم

الدراسات السابقة إلى بعض اإلرشادات واملبادئ التربوية التي ينبغي مراعاتها  من وكذلك أشارت عدد  

(، ويمكن تطبيق هذا املبدأ في Lubis et al., 2015مثل تهيئة البنية املعرفية ) ،لتحقيق التعلم الفعال للقرآن الكريم

الذاكرة بة التطبيق، وعرض تفسير لآليات بحيث يسهل ربطها تطبيق الوسائط املتعددة بتقديم دليل إرشادي بداي

 طويلة املدى، وربط حفظ اآليات بالعمل بها

 املعايير الفنية لتصميم تطبيقات الوسائط املتعددة 

يوجد أربعة مبادئ أساسية للتصميم املرئي التي يجب مراعاتها عند اختيار التطبيقات املعتمدة على 

ق هذا املبدأ في تصميم برمجية الوسائط املتعددة من خلل مراعاة طب  وي   ،ا مبدأ املحاذاةأوله ،الوسائط املتعددة

التنظيم للنصوص والعناصر بوضعها في املكان املناسب، ووضع هامش موحد لها، وبمراعاة مواضع العناصر 

ألوان الخلفية، وكتابة كذلك يجب مراعاة مبدأ التباين أثناء اختيار  ،والنصوص بحيث تعرض من اليمين لليسار

وفي  ،العناوين األساسية والفرعية، وذلك باختيار ألوان تبرز العناصر األساسية وتجعلها مميزة مقارنة بلون الخلفية

 ه،مريحة لنظر العين، وإبراز العناوين إما باختيار نمط الخط العريض أو بتغيير حجم الخط أو لوننفسه الوقت 

. على سبيل املثال تكرار الهيكلة تاسق مبدأ التكرار بطب  وي  
ً
 موّحدا

ً
عطي التصميم إحساسا خدام عناصر أكثر من مرة لت 

يساعد  ، وهذاكما يجب وضع العناصر املرتبطة قرب بعضها داخل البرمجية ،العامة للواجهات الرسومية للبرمجية

 (. 2016على تنظيم عرض املعلومات لتطبيق مبدأ التقريب )براون وقرين، 

أن أزرار التنقلت داخل البرمجية وأيقونات التفاعل يجب وضعها في مكان إلى ( 2001ك أشار عزمي )وكذل

ويرى بالوغ وكوهين وجيانغوال  ،وعلى جميع الشاشات لتسهل تفاعل املستخدم معها ،ثابت على امتداد البرمجية

(Cohen, & Giangola,2004 Balogh,أن تصاميم الواجهات الناجحة ال ) ن تتقيد بحدود العمليات اإلدراكية بد أ

للبشر، فإذا كان التصميم يتطلب حفظ العديد من العناصر في الذاكرة قصيرة املدى أو تعلم مجموعة من األوامر 

 
ً

 . املعقدة فإن التصميم سيكون فاشل

 التعليم عند الكبار: 

امج التي تتفق مع حاجاتهم لى الخصائص النفسية للمتعلمين الكبار يساعد في إعداد البر إإن التعرف 

عدد من املبادئ  إلى ,Morrison, Rose and Kemp) (2012ويشير موريسون وروس وكمب  ،(2003ورغباتهم )السنبل، 

منها أهمية معرفتهم بالفائدة التعليمية من البرنامج التعليمي املقدم لهم، ويجب أن تكون تلك  ،العامة لتعليم الكبار

ويفضلون  ،وثقتهم بأنفسهم عالية ،ن و اهتماماتهم. ومن األمور امللحظة أن معظم الكبار مستقلالفائدة وثيقة الصلة ب

( إلى Pappas, 2014، باباس)وكذلك أشار  ،التعلم بشكل ذاتي، ويقدمون على التعلم بناء على دوافعهم القوية للتعلم

اكهم ألهمية ما يتعلمونه، واندماجهم بشكل منها إدر  ،عدد من األمور التي تحفز الكبار على مواصلة تعلمهم بنجاح

 ،كبير في األنشطة التي تسمح لهم بتعلمها بمفردهم، ويجب أن تكون املهام التعليمية متوافقة مع مستواهم التعليمي

واجهة  اوعندما يكون موضوع التعلم ذ ،في إلهام الكبار وتحفيزهم ملوضوع التعلم اكبيرً  االعواطف دوًر  ؤديوكذلك ت

ه بسرعة وسهولة عبر أجهزة يلإويمكن الوصول  ،عدد من الخطواتل اأو تكرارً  اية جذابة بصرًيا ويتطلب تدريبً رسوم

ويرى شلوسر وسيمونسن  ،الهاتف الذكي فإن الكبار سيصبحون أكثر قدرة على فهم موضوع التعلم والتفاعل معه

خدام بعض األساليب مثل مجموعات استن طريق ( أن نظم تعليم الكبار الناجحة تشّجع مشاركة املتعلمين ع2015)

م وسائل التكنولوجيا الحديثة. (2016مصلح )ويرى  ،الدراسة
ّ
 أن الكبار لديهم الرغبة في تعل
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/ الدراسات السابقة: 
ً
 ثانيا

 مثل:  ،خدام الوسائط املتعددة في تعليم القرآناستأوال/ دراسات أشارت إلى أهمية توظيف تقنيات التعليم و 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى كفاءة الوسائط التعليمية )املصحف (: 2015عرمان ) دراسة

بع املنهج الوصفي التجريبي  اإللكتروني( في زيادة كفاءة درجة الحفظ لتلميذ الحلقة األولى في مرحلة األساس، وات 

 للدراسة، واقتاستلتحقيق أهداف البحث، و 
ً
صرت عينة الدراسة على تلميذ الحلقة خدم االختبار التحصيلي أداة

مت عينة الدراسة مجموعتين، إحداها تجريبية عددها  ّسِّ
 
األولى بمرحلة األساس بمدرسة املنصورة بمحلية كرري، وق

ظت القرآن بواسطة املصحف اإللكتروني في وجود املعلم، واألخرى ضابطة وعددها  21 ّفِّ
ّرِّست بالطريقة  21ح 

د 

التلقين، وأظهرت نتائج تطبيق االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحفيظ بين التقليدية عن طريق 

 خدام املصحف اإللكتروني.استاملجموعة التجريبية، واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة التجريبيـة التي درست ب

ي املدارس الحكومية في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع تقنيات التعليم ف(: 2012دراسة الفيفي )

خدام معلمي الثانوية لتقنيات التعليم أثناء تدريسهم، والتعرف إلى املعوقات التي استمدينة الرياض، ومعرفة واقع 

خدم املنهج الوصفي املسحي لإلجابة عن أسئلة استخدامهم لتقنيات التعليم، و استيواجهها معلمو القرآن عند 

معلًما من إدارة  177بانة وبطاقة ملحظة، وتكونت عينة الدراسة من استبارة عن الدراسة، وكانت أدوات الدراسة ع

خدام بطاقة امللحظة، وتوصلت نتائج استمعلًما ب 23بانة، فيما لوحظ ستالتعليم في مدينة الرياض، وزعت عليهم اال 

رطة مسجل، وكانت أبرز هذه الدراسة إلى أن أهم التقنيات املتوفرة هي السبورة البيضاء العادية ومسجل وأش

املعوقات كثرة أعداد املتعلمين، وكذلك وعدم وجود حوافز ملعلمي القرآن الكريم، مع كثرة األعباء التربوية املكلف بها 

معلم القرآن، وقلة تقنيات التعليم، وقلة الدورات التدريبية، باإلضافة إلى عدم وجود معمل خاص بمقرر القرآن 

 الكريم.

خدام الوسائط استراتيجية القراءة التفسيرية باستوهدفت إلى التعرف إلى فاعلية  (:2011)دراسة عبدهللا 

املتعددة في إتقان التلوة والتحصيل في تدريس وحدة القرآن الكريم لدى طلب الصف السادس االبتدائي مقارنة 

سائط املتعددة في مستويات التذكر خدام الو استراتيجية القراءة التفسيرية باستبالطريقة التقليدية، واختبار أثر 

بع املنهج شبه  -كلٌّ على حدة –والفهم والتطبيق  عند تدريس وحدة من القرآن لطلب الصف السادس االبتدائي، وات 

 39خدم االختبار التحصيلي، االختبار الشفوي ضمن أدوات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من استالتجريبي، و 

س االبتدائي في مدرسة موس ى بن نصير االبتدائية بالرس، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق متعلًما من الصف الساد

خدام استذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست ب

وق ذات داللة إحصائية بين خدام الوسائط املتعددة في إتقان التلوة، ووجود فر استراتيجية القراءة التفسيرية باست

املجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية على مجمل االختبار التحصيلي، وكذلك عند املستويات 

 الثلثة األولى من تصنيف بلوم، وهي)التذكر والفهم والتطبيق( ولصالح املجموعة التجريبية. 

/يوجد عدد من الدراسات التي تناولت ذكر 
ً
بعض برمجيات الوسائط املتعددة التي صممت في مجال القرآن ثانيا

 :مثل ،الكريم

خدام برمجية الوسائط املتعددة استوهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر  (:2018دراسة مرعي )

ن ( في مهارات التلوة والتجويد والدافعية لتعلمها لدى طلبة الصف الثامLecture Maker)برنامج تصميم املحاضرات 

خدم مقياس الدافعية ومقياس الكفايات الذاتية لتحقيق هدف الدراسة، استاألساس ي في ضوء كفاياتهم الذاتية، و 

يرتا عشوائًيا، إحداهما تجريبية وتكونت من ّرِّسوا التلوة  23وتكونت عينة هذه الدراسة من مجموعتين اختِّ
متعلًما د 
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ّرِّسوا بالطريقة االعتيادية. وتوصلت النتائج  20ت من خدام البرنامج املحوسب، ومجموعة ضابطة وتكوناستب
متعلًما د 

خدام البرمجية في زيادة الدافعية نحو تعلم تلك ست( ال α =0.05إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى )

ايات املهارات لدى املتعلمين في الصف الثامن األساس ي، كما أظهرت عدم وجود أثر لتفاعل طريقة التدريس والكف

الذاتية في تحسين الدافعية؛ إذ إن فاعلية البرمجية التعليمية املحوسبة في تحسين الدافعية لم تختلف باختلف 

 مستوى الكفايات الذاتية لدى املتعلمين )منخفض، مرتفع(.

وهدفت إلى تصميم أداة تحفيظ قرآنية ( (Shamsuddin et al., 2016دراسة شمس الدين وآخرون 

عراض استدام منهج التعلم التفاعلي املتعدد الوسائط لألطفال، ومن خلل تكييف نظريات التعلم و خاستمتنقلة ب

ر تطبيق متنقل لتعلم القرآن في أي وقت  ّوِّ
 
ق اإلطار املفاهيمي املقترح في مرحلة التصميم، وط ّبِّ

 
األدب البحثي السابق ط

 وأي مكان. 

هدفت إلى تطوير تصميم تعليمي فّعال متعدد  التي (Hammza et al., 2014دراسة حمزة وآخرون )

بع املختلط  الوسائط يسمى الفرقان للمناهج التعليمية لتعليم القرآن الكريم للمتعلمين في املدارس االبتدائية، وات 

بانة ستخدمت أدوات الدراسة التالية: امللحظة، واملقابلة، واال است)النوعي والكمي( لتحقيق هدف الدراسة، و 

بارات القبلية والبعدية، وتكونت عينة الدراسة من معلمي القرآن الكريم ومتعلميه في املدارس االبتدائية الليبية واالخت

قت الدراسة  ّبِّ
 
التي تقع في ماليزيا، والذين يستخدمون الطريقة التقليدية في تعليم القرآن الكريم وتعلمه، وط

 60كوالملبور ملتعلمي الصف الخامس االبتدائي، وعددهم  -ن إمبانج التجريبية في املدارس االبتدائية الليبية في جاال 

سنة، وأظهرت نتائج الدراسة أن بيئة الوسائط املتعددة للتعلم مثل منهج  14-10متعلًما وأعمارهم تتراوح ما بين 

تشعرهم بالثقة الفرقان التعليمي ستعزز من أداء املتعلمين في االمتحانات النهائية، وتدفع املتعلمين للتعلم، و 

واالرتياح، وتنمي التفكير الناقد لديهم، كما أظهرت أن التصميم التعليمي عندما يدمج بالفن التكنولوجي وآخر 

 في مساعدة املتعلمين في فهم القرآن. 
ً

 نظريات التعلم فإنه سيكون فعاال

ا: دراسات أشارت إلى 
ً
 مثل: خدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعلم القرآن، استثالث

التي هدفت إلى الكشف عن أثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع  (2015دراسة الجريس ي وآخرون )

خدم املــنهج استو  التواصـل االجتماعي على تعلم القرآن الكريم وتعليمه للمتعلمات بجامعـة طيبـة واتجـاههن نحوهـا،

لمة مــن متعلمات كليـة التربيـة بجامعـة طيبـة باملدينـة املنـورة، متع 34شــبه التجريبــي، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي 

ت و  عـد 
 
خدمت أدوات هــي: بطاقــة ملحظــة، ومقيــاس اتجاهــات، وبعــض تطبيقــات الهــاتف النقــال، وقــد توصـــلت استوأ

بين متوسطي درجات املجموعة  (α≤0.05الدراســـة إلـــى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

التجريبية ودرجات املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة امللحظة على تعلم القرآن لصالح املجموعة 

خدام تطبيقات الهاتف النّقال، وإلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد استالتجريبية والتي درست ب

( بـين متوسـطي درجـات التطبيقـين القْبلـي والبْعـدي لطالبـات املجموعـة التجريبيـة فـي α≤0.05ــة )مســـتوى داللـ

 .خدام تطبيقـات الهـاتف النقـال فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى تعلـم القـرآن الكـريم وتعلـيمهاستاتجـاههن نحـو 

ضوع الدراسة تبين أن التقنيات املستخدمة في املدارس عراض الدراسات السابقة ذات العلقة بمو استبعد 

خدام املصحف اإللكتروني، والوسائط املتعددة، والبرمجيات استلتدريس القرآن الكريم قليلة، كما تبين أن 

التعليمية، والهواتف النّقالة له أثر إيجابي في تدريس القرآن الكريم، ومما لوحظ أن بعض الدراسات لم تشر إلى 

خدام بعض األسس النظرية استلتصميم التعليمي أثناء تصميم البرمجية وإعدادها، كما أن بعضها أشار إلى أسس ا

في التصميم التعليمي إال أنها تفتقد لبعض األسس واملعايير التربوية والفنية التي ينبغي مراعاتها عند تصميم برمجيات 



www.manaraa.com

  2019 ديسمبر ــ لثالثوناالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــربوية والنفسية التمجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

أثر برنامج تعليمي يوظّف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ 

 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (55)

 

ف األجهزة الذكية بما يتفق الوسائط املتعددة؛ لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى ال
ّ
تعرف إلى أثر برنامج تعليمي يوظ

مع األسس واملعايير التربوية في تعزيز مهارة الحفظ، وتتميز العينة في هذه الدراسة بتركيزها على املتعلمات الكبيرات، 

هارة الحفظ كما أن الدراسة أجريت في مدرسة تحفيظ القرآن في شرق مدينة الرياض، وركزت هذه الدراسة على م

 بشكل خاص. 

 هامنهجية الدراسة وإجراءات -3

خدم املنهج شبه التجريبي لقياس أثر املتغير املستقل )البرنامج املصمم( على است ؛لتحقيق أهداف الدراسة

نتائجهما في االختبار البعدي لحفظ  ترنو ن للتجربة وقامجموعت تمدواعت   ،املتغير التابع )حفظ القرآن الكريم(

 املتعلمات الكبيرات عن البرنامج التعليمي املصمم. ابانة لقياس رضستاال  تخدماستكما  ،كريمالقرآن ال

 مجتمع الدراسة

تكّون مجتمع الدراسة من جميع املتعلمات الكبيرات اللتي يدرسن في مدرسة تحفيظ القرآن في شرق مدينة 

 متعلمة.  292ويبلغ عددهن  ،لصباحية واملسائيةهـ في الفترتين ا1439/1440الرياض للفصل الدراس ي األول من العام 

 عينة الدراسة: 

واألخرى ضابطة  ،" متعلمة17وتكونت املجموعة التجريبية من " ،متعلمة 31 على اشتملت عينة الدراسة

 ىدحإمن املتعلمات اللتي يدرسن في  اعاًم  50إلى 18" متعلمة، وتتراوح أعمار كلتا املجموعتين ما بين 14وتكونت من "

 مدارس شرق الرياض لتحفيظ القرآن الكريم، واخترن بطريقة مقصودة لألسباب التالية: 

ما يجعل من الصعب  ، وهذاقلة عدد املتعلمات في الفصول الدراسية في مدارس تحفيظ القرآن األخرى  -

 تقسيمهن مجموعتين ضابطة وتجريبية. 

والضابطة وذلك باختيار املتعلمات اللواتي يتبعن لتحقيق أقص ى قدر من التكافؤ بين املجموعتين التجريبية  -

 ويجعل النتائج دقيقة بشكل أفضل. ،ما يسهل تطبيق التجربة ، وهذاخطة موحدة في الحفظ

 % من مجتمع الدراسة.10كما شكلت العينة تقريًبا 

 البرنامج التعليمي املصمم:

وات النموذج العام لتصميم التعليم خط تبعبعد مراجعة األدبيات التي تناولت التصميم التعليمي ات  

ADDIE :لتصميم البرنامج وفق املراحل التالية 

ِّ ؤ د االحتياج وتّدِّ في هذه املرحلة ح   مرحلة التحليل: .1
ّ
د من وجود مشكلة حقيقية تستلزم دراسة أثر تطبيقات ك

ِّ كما ح   ،الهواتف الذكية في تعزيز حفظ القرآن للكبار
ّ
بشكل عام ودرجة خصائص املتعلمات الكبيرات  تلل

ِّ ؤ كذلك ت ،امتلكهن للمعارف واملهارات األساسية اللزمة للخضوع للتجربة
ّ
مة البيئة ءد في هذه املرحلة من ملك

ِّ ؤ ها متطلبات إجراء التجربة، وتئيفااستالتعليمية لعملية التعلم و 
ّ
د من أن جميع املتعلمات يملكن هواتف ك

ِّ ، نترنت وسماعات أذن شخصيةذكية متصلة باإل 
ّ
ر اتصال باإلنترنت إضافي وسماعات احتياطية لبعض ووف

ِّ كما و   ،املتعلمات في حال نسيانها أو عدم امتلكها
ّ
شواحن للهواتف الذكية في حال انخفاض طاقة شحن  تر ف

ِّ كذلك و   ،بعض هواتف املتعلمات
ّ
نسخ مطبوعة لكتاب القرآن تدبر وعمل على عدد املتعلمات في  تر ف

 .املجموعة الضابطة
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أثر برنامج تعليمي يوظّف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ 

 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (56)

 

 ّدِّ في هذه املرحلة ح   مرحلة التصميم: .2
ً
 امتقنً  اد الهدف العام وهو حفظ بعض اآليات من سورة البقرة حفظ

وكانت  ،د تسلسل إجراءات الدرس في كل مجموعةّدِّ وح   ،راتيجيات التعلماست تكما اختير  ،دون أخطاء

 اآلتي: على النحو اإلجراءات في املجموعة التجريبية 

:
ً

مت ال  أوال ّسِّ
ُ
راتيجية املحاضرة؛ ألن استخدام استلشرحها للمتعلمات ب يات الجديدة ألجزاء مترابطةق

تقسيم اآليات يساعد على تهيئة البنية املعرفية للمتعلمات وتقديم تفسير واضح ومترابط لآليات حتى يسهل تنظيمها 

 وربطها بالبنى املعرفية السابقة، ثم تخزينها في الذاكرة طويلة املدى. 

تدبر وعمل بشكل فردي، والغرض من هذه  قراءة التأمالت والوقفات التدبرية من تطبيق القرآن ثانًيا:

م الذاتي إذا ما توفرت لهن الظروف 
ّ
الخطوة منح فرصة للتعلم الذاتي؛ إذ إن أغلب املتعلمات الكبيرات يملن إلى التعل

ا ببعض الوقفات التدبرية والتي تعطي اآليات معنى املناسبة، وأيًضا محاولة تثبيت بعض اآليات في الذهن بربطه

 أعمق، وتمكن املتعلمة من العيش بين معاني القرآن، وتسهل االحتفاظ بها في الذاكرة طويلة املدى. 

ا: 
ً
من املتعلمات تتضمن أسئلة حول الوقفات التدبرية  توزيع أوراق عمل جماعية على كل مجموعةثالث

تقديم مستويات معالجة عميقة للمعلومات لتسهيل تخزينها في الذاكرة طويلة املدى، كما لتعزيز اكتساب املعلومات، و 

هدفت هذه الخطوة إلى توفير بيئة تتفق مع خصائص املتعلمات الكبيرات وتشجعهن على املشاركة الجماعية لتحقيق 

 التعلم الفّعال.

القراءة مراعاة للفروق الفردية بين  ، وتحديد القارئ املفضل، وسرعةرابًعا: فتح تطبيق محفظ الوحيين

ماع النصاب الجديد لآليات مع النظر لآليات في التطبيق، والهدف من ذلك توزيع العبء املعرفي استاملتعلمات، ثم 

 بين القناتين السمعية والبصرية للمتعلمة، وتسهيل معالجة املعلومات في وقت قصير وجهد أقل.

ا من املرات حتى تحفظها املتعلمة، وال يوجد حد معين للتكرار؛ وذلك عددً  خامًسا: تكرار سماع التالوة

 ملراعاة الفروق الفردية. والهدف من تكرار سماع اآليات هو تخزينها في الذاكرة طويلة املدى. 

ل اليات املحفوظة بصوتها بتطبيق  سادًسا: بعد أن تحفظ املتعلمة اليات تقوم بمحو اليات وتسّجِّ

خدام التطبيق، وإن أخطأت تعيد الحفظ والتسجيل حتى استوبعد أن تنتهي تقّيم حفظها ذاتًيا ب محفظ الوحيين،

تتقن حفظ اآليات، والهدف من عملية التقييم الذاتي هو تعزيز ثقة املتعلمات الكبيرات بأنفسهن، وتحقيق مبدأ 

 التعلم الذاتي. 

فظ الوحيين". أما التطبيق اآلخر املختار كما اختير في هذه املرحلة التطبيق الخاص بالحفظ وهو "مح

ملساعدة املتعلمات على فهم اآليات فهو تطبيق "القرآن تدبر وعمل"، واختير التطبيقان مللءمتهما ألهداف الدراسة، 

 عرضت في األدب البحثي، ومنها: استومراعاتهما لألسس واملعايير التربوية والفنية لتطبيقات الوسائط املتعددة التي 

  حلة التطوير:مر  .3
 
أسابيع،  ةخطة الدراسة للحلقتين الصباحية واملسائية مدة ثلث تر ّوِّ وفي هذه املرحلة ط

 
 
  تمّمِّ وص   ،من االختبار القبلي والبعدي ب كلٌّ تِّ وك

 
الخطة بعد تطبيقها على  تر ّوِّ أوراق العمل لكل درس، وط

 أرض الواقع.

  مرحلة التطبيق: .4
 
 ل عملي على أرض الواقع وفق الخطوات اآلتية: ذ البرنامج املقترح بشكّفِّ وفيها ن

ق عليهن طب  التمهيد للمتعلمات في الحلقة وتعريفهن بأهداف الدراسة وأهميته وطريقة البرنامج الذي سي   -أ 

 مدة التجربة. 

 في مرحلة التصميم. املحددةالبدء بتطبيق البرنامج وفق الخطوات  -ب 

 فساراتهن.است نواإلجابة ع ،لت التقنية التي قد تواجههنوحل املشك ،ملحظة تقّدم املتعلمات في الحلقة -ج 

 التعديل على البرنامج املقترح حسب الضرورة. -د 
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أثر برنامج تعليمي يوظّف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ 

 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (57)

 

دت مرحلة التقويم: .5 ِّ
ّ
ا املجموعتين التجريبية والضابطة تفي هذه املرحلة من مستوى الحفظ السابق لكل ؤك

نقاط  تدّدِّ كما ح   ،ين في مستوى الحفظللتأكد من تكافؤ املجموعت ؛ا املجموعتينتبإجراء االختبار القبلي لكل

جري راتيجيات املتبعة وعلى الخطة، وأخيًرا ستل على اال ّدِّ ثم ع   ،الضعف أثناء تنفيذ البرنامج
 
االختبار البعدي  أ

 أسئلة الدراسة.  نلإلجابة ع

 أدوات الدراسة

 ألدوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة: امد على اعت  

 أداة االختبار : 

  -أ 
 
 ،أداة االختبار القبلي الشفوي للتأكد من الخلفية املعرفية للمتعلمات في املجموعتين التجريبية والضابطة تقّبِّ ط

املتعلمات اللتي سبق لهن حفظ اآليات وأجبن  تبعداستوالتأكد من أن املتعلمات لم يسبق لهن حفظ اآليات، و 

  ،االختبار القبلين ع
 
مقارنة بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى ق االختبار البعدي الشفوي للّبِّ كما ط

نةوتكون االختبار القبلي من مقطع واحد من اآليات  ،حفظ اآليات لتطبيق البرنامج التعليمي. أما االختبار  املعي 

البعدي فتكون من ثلثة مقاطع قصيرة شفوية من اآليات، وإذا أخطأت املتعلمة في التلوة تنبه لتحاول مرة 

وبعد املحاولة الرابعة يفتح عليها في الحفظ ويحسم منها درجة  ،رى، ويحسم منها ربع درجة على كل محاولةأخ

فتح عليها وتحسم منها درجة كاملة ،كاملة دقائق لكل  10كان  كما أن زمن االختبار ،وإذا توقفت املتعلمة ي 

 متعلمة. 

 صدق أداة االختبار

لف نعلى معلمتي القرآن اللتي ار وذلك بعرضهمن صدق أداة االختبا ت الباحثةتحقق
 
بتدريس املتعلمات  تاك

 املشاركات في البحث.

 بانة: ستأداة اال 

بانة الكتشاف درجة رضا املتعلمات تجاه البرنامج التعليمي املصمم، واشتملت على ستأداة اال  تخدماست

 املحاور اآلتية قبل التحكيم: 

 عبارة.  11من وتكون  ،املحور األول: مستوى األداء -1

 عبارات.. 4وتكون من  ،املحور الثاني: مستوى تحقيق تطلعات املستخدم -2

 عبارات. 7وتكون من  ا،املحور الثالث: مستوى الرض -3

 بانة للمحاور اآلتية بعد التحكيم:ستاال  تلّدِّ وع  

 عبارات. 10وتكون من  ،املحور األول: مستوى األداء -1

 عبارات. 4وتكون من  ،ستخدماملحور الثاني: مستوى تحقيق تطلعات امل -2

وتكون من ، خدام تطبيقات القرآن في الهواتف الذكية في تعلم القرآناستاملحور الثالث: اتجاهات املتعلمات نحو  -3

 عبارات. 6

 

 

 



www.manaraa.com

  2019 ديسمبر ــ لثالثوناالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــربوية والنفسية التمجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

أثر برنامج تعليمي يوظّف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ 

 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (58)

 

 
 
 ق من صدقها بالطرق اآلتية: حّقِّ وت

س في مجال (من املحكمين املختصين من أعضاء هيئة التدري4) وذلك بعرضها على عددالصدق الظاهري:  -

لشكل إلى ابانة ستل عليها حتى وصلت اال ثم عّدِّ  ،بانةسترائهم وملحظاتهم حول عبارات اال آتقنيات التعليم ألخذ 

 النهائي. 

  الصدق الداخلي: -

( متعلمة من املتعلمات 17طلعية مكونة من )استبانة بتطبيقها على عينة ستب الصدق الداخلي لل سِّ ح  

بانة وبين ستب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل عبارة من عبارات محاور اال سِّ وح   -من خارج العينة -الكبيرات

وتبين وجود ارتباط دال إحصائًيا  ،(0.90-0.59الدرجة الكلية للمحور التابعة له، وانحصرت معاملت االرتباط بين )

 العبارتين( عدا 0.01ا عند مستوى داللة )بانة وبين الدرجة الكلية للمحور التابعة له وجميعهستبين معظم عبارات اال 

 ،(0.05( من املحور الثالث فكان معاملت ارتباطها دالة عند مستوى )20( من املحور األول والعبارة رقم )8، 5)

بانة، وتبين ستبانة وبين الدرجة الكلية لل ستب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل محور من محاور اال سِّ وأيًضا ح  

 (. 0.01رتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )وجود ا

 بانةستبانة وبين الدرجة الكلية لال ست( معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور من محاور اال 1جدول )ال

 مستوى الداللة معامل االرتباط املحاور 

 **0.00 0.95 املحور األول: مستوى األداء

 **0.002 0.69 ماملحور الثاني: مستوى تحقيق تطلعات املستخد

خدام تطبيقات القرآن استاملحور الثالث: اتجاهات املتعلمات نحو 

 في الهواتف الذكية في تعلم القرآن
0.89 0.00** 

 0.01** دال عند مستوى داللة 

كما هو موضح في الجدول  Cronbach's Alphaخدام معامل ألفا كرونباخ استبانة بستب ثبات اال سِّ كما ح  

 التالي:

 خدام معامل ألفا كرونباخاستبانة بست( حساب ثبات اال 2) جدول ال

 املحور 
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.88 10 األول: مستوى األداء

 0.83 4 الثاني: مستوى تحقيق تطلعات املستخدم

 0.80 6 تعلمالخدام تطبيقات القرآن في الهواتف الذكية في استالثالث: اتجاهات املتعلمات نحو 

 0.92 20 بانةستجمالي اال إ

انحصرت  ؛ إذبانةستيتضح من الجدول السابق ارتفاع معاملت ثبات ألفا كرونباخ على مستوى محاور اال 

 ، وهذا( وهو معامل ثبات مرتفع أيًضا0.92بانة بهذه الطريقة )ست(، كما بلغ معامل ثبات إجمالي اال 0.88 – 0.80بين )

 شكل عام.بانة بستيدل على ارتفاع ثبات اال 
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أثر برنامج تعليمي يوظّف األجهزة الذكية في تعزيز مهارة حفظ 

 المتعلمات الكبيرات بدار القرآن الكريم 
 الليفان ,العباسي (59)

 

 الوزن النسبي: 

، ال 3، محايد= 4، أوافق= 5بانة وفًقا ملقياس ليكرت الخماس ي )أوافق بشدة= ستلتسهيل تقدير نتائج اال 

  ؛(5، ال أوافق بشدة=4أوافق= 
 
 للتصنيف التالي:  اتقدير لفظي ملدى املتوسطات وفًق  يعطأ

 ( الوزن النسبي لإلجابات3جدول )ال

 توسطاتمدى امل التقدير اللفظي

 5.00 -4.21 جًدا عال  

 4.20 -3.41 عال  

  3.40 -2.61 متوسط

 2.60 -1.81 منخفض

 1.80 -1.00 منخفض جًدا

 املعالجات اإلحصائية: 

إلجراء اختبار "ت"  SPSSخدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية است ؛لتحقيق أهداف الدراسة

الفرق بين متوسطي درجات االختبار البعدي في املجموعتين التجريبية  للكشف عن داللة ؛لعينتين مستقلتين

خدم برنامج استو  ،خدم في حساب حجم األثر ولبيان حجم التأثير للمتغير املستقل في املتغير التابعاستكما  ،والضابطة

 . ةبانستات أداة اال جابات أفراد العينة لعبار ستخراج املتوسطات واالنحرافات املعيارية ال استفي  Excelكسل األ

  تهاعرض نتائج الدراسة ومناقش -4

( بين متوسطي درجات α≤0.05السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -أ 

 االختبار البعدي ملهارة حفظ القرآن الكريم لدى املتعلمات في املجموعتين التجريبية والضابطة؟

 
 
خدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق بين استدي بق من نتائج االختبار البعحّقِّ ت

 متوسطي درجات االختبار البعدي في املجموعتين التجريبية والضابطة. 

 ( نتائج اختبار )ت( لفروق متوسطات املجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج التعليمي4جدول )ال

 العدد املجموعة املتغير
متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

درجة االختبار 

 البعدي

 2.43 32.73 17 التجريبية
3.94 

دالة 

إحصائًيا 

 5.45 26.53 14 الضابطة 0.01عند 

فأقل في متوسط درجات  0.05إحصائية عند مستوى  ةوجود فروق ذات دالل 4يتضح من خلل الجدول 

 لمات الكبيرات لصالح املجموعة التجريبية التي درست وفًقا للبرنامج التعليمي املصمم. االختبار الشفوي للمتع

 : Cohen's dمعادلة كوهين د  تخدماست ؛ولبيان حجم التأثير للمتغير املستقل في املتغير التابع

d =
ME−MC 

Sample SD Pooled 
×(

N−3

N−2.25
) ×√

N−2

N
 

 d =
32.74−26.93

4.22 
×(

31−3

31−2.25
) ×√

31−2

31
 = 1.30 

 :إذ إن 
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 :ME .متوسط املجموعة التجريبية 

MC : .متوسط املجموعة التجريبية 

Sample SD Pooled  : جمع االنحرافات املعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة وفق الصيغة√S1
2+S1

2

2
. 

 . 1.30بلغت قيمته  ؛ إذويلحظ مما سبق أن حجم التأثير كبير

 ب مربع ايتا لبيان حجم األثر وفق املعادلة التالية: سِّ كما ح  

𝜂2 =
𝑡2

𝑡2+ 𝑑𝑓
=

3.942

3.942+ 17.25
 = 0.47 

 : إذ إن

:𝜂2 .مربع إيتا 

𝑡.قيمة ت : 

: 𝑑𝑓 درجة الحرية 

 وتعني أن األثر كبير. 0.47قيمة مربع إيتا تساوي  نإذ

لنتيجة السابقة نجد أن نتائج تحليل بيانات االختبار البعدي أظهرت وجود أثر إيجابي إلى اظر عند الن

م القرآن الكريم في تعزيز حفظ القرآن
ّ
وقد  ،للبرنامج التعليمي املصمم الذي يوظف تطبيقات الهواتف الذكية لتعل

مّيز بها عن الطريقة التقليدية، ومنها تضّمن يعود ذلك إلى الخصائص التي تضمنها البرنامج التعليمي املصمم والتي ت

التطبيقات املستخدمة في البرنامج املصمم على وسائط متعددة كان لها دور كبير في مراعاة الفروق الفردية بين 

م وزيادة الدافعية
ّ
  ؛املتعلمات وتحسين التعل

 
 ،(2014في املوقف التعليمي بشكل مخطط ومدروس )سمارة،  تمّدِّ إذ ق

ما يعزز بقاء املعلومات في الذاكرة  ، وهذام تطبيقات الوسائط املتعددة على تفعيل الحواس لدى املتعلماتكما تسه

ما  ، وهذاوأيًضا تتيح تطبيقات الهاتف الذكي مراعاة الظروف الزمانية واملكانية للمتعلم، (2013مّدة أطول )الحاج، 

؛ 2014؛ العبيد وآخرون، 2016؛ الحّمار وآخرون، 2017ي، يسهل عليه ويدفعه للتعلم وفًقا لظروفه الخاصة )الشهر 

 (. 2009؛ الصبيحي، 1434الغانمي، 

كما أن تطبيق التصميم التعليمي وفًقا للمبادئ واملعايير التربوية، واتباع أسس نظريتي العبء املعرفي 

والوسائط املتعددة في  ومعالجة املعلومات، واتباع أسس التصميم املرئي في توظيف تطبيقات الهواتف الذكية

م اإلنسان ومراعاة 
ّ
م ملا في ذلك من مراعاة لطبيعة تعل

ّ
العملية التعلمية له أثر في نجاح العملية وتحقيق فعالية التعل

؛ حمزة وآخرون، 2016رجاعها )شمس الدين وآخرون، استحدود قدراته املعرفية على معالجة املعلومات وتخزينها و 

 (. 2014؛ سمارة، 2007؛ حميض، 2014 ؛ ذو الكفل وآخرون،2014

راتيجيات ستوكذلك مراعاة خصائص الفئة املستهدفة أثناء تصميم البرامج التعليمية، واختيار األساليب واال 

م بشكل ذاتي عن طريق  ،التعليمية التي تتفق مع حاجاتهم ورغباتهم، وإتاحة أساليب تعليمية متنوعة
ّ
مثل التعل

إدماجهم أنشطة تتيح لهم فرص للتفاعل داخل مجموعات الدراسة له أثر  أن لى جانبتطبيقات الهاتف الذكي، إ

؛ شلوسر 1434؛ الغانمي، 2014؛ باباس، 2003مرار عملية التعلم وزيادة فاعليتها )السنبل، استإيجابي في 

 (. 2015وسيمونسن )

يس ي، الرحيلي والعمري (، ودراسة والجر 2016وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الحّمار وآخرون )

وتتفق أيًضا  ،خدام تطبيقات الهواتف الذكية في العملية التعليميةاست( التي أثبتت فعالية 1434(، والغانمي )2015)

( ودراسة ,.Lubis et al (2015(، ودراسة لوبس وآخرون (Shamsuddin et al., 2016مع دراسة شمس الدين وآخرون 

( في أهمية برمجيات الوسائط املتعددة في زيادة كفاءة العملية 2018(، ومرعي )Hammza et al., 2014حمزة وآخرون )
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( في أهمية التقنية بشكل عام في تحسين عملية 2015(، وعرمان )2011( وعبدهللا )2017التعليمية. ودراسة الشهري )

 التعلم.

 Shamsuddin etن وآخرون ( وشمس الديHammza et al., 2014كما تتفق أيًضا مع دراسة حمزة وآخرون )

al., 2016).في أن اتباع أسس التصميم التعليمي له أثر إيجابي في زيادة فعالية العملية التعليمية ) 

ف تطبيقات األجهزة الذكية  االسؤال الثاني: ما مدى رض 4.2
ّ
املتعلمات عن البرنامج تعليمي الذي يوظ

م القرآن؟ب
ّ
  هدف تعل

ف تطبيقات األجهزة الذكية الالبرنامج  املتعلمات عن البيان مدى رض
ّ
م القرآنبتعليمي الذي يوظ

ّ
 ؛هدف تعل

 بانة كما هو موضح أدناه.ستاملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات محاور اال  تخرجاست

 راء عينة الدراسة حول محور "مستوى األداء"آ( 5جدول )ال

 التقدير اللفظي الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقمال

1 
سهلت خاصية تكرار سماعي لآليات بصوت القارئ 

 املفضل في تطبيق "محفظ الوحيين" حفظي لآليات
 جًدا عال   1 0.33 4.88

6 
متابعة سجل الحفظ في تطبيق "محفظ الوحيين" 

 سّهل علي معرفة مدى تقدمي في حفظ اليات
 جًدا عال   1 0.33 4.88

7 
قارئ في تطبيق "محفظ تحديدي لسرعة ال

ا لسرعتي الذاتية
ً
 الوحيين" سّهل تعلم اليات وفق

 جًدا عال   2 0.54 4.82

4 
ر دليل إرشادي في تطبيق محفظ الوحيين سّهل 

ّ
توف

 علي تعلم التطبيق
 جًدا عال   3 0.60 4.71

3 
-سماعي للتالوة املجودة ورؤية تظليل اليات كلمة

 سهم في تثبيت حفظي لآلياتأكلمة 
 جًدا عال   4 0.76 4.53

5 
أشعر بتحّسن في حفظي للقرآن بعد تجربتي لطريقة 

طبقة خالل األسابيع املاضية
ُ
 التدريس امل

 جًدا عال   5 0.76 4.47

9 
مناقشة بعض الوقفات التدبرية مع الزميالت في 

 أعمق لآليات ااملجموعة قّدم لي فهمً 
 جًدا عال   5 0.95 4.47

8 
زاء مترابطة ساعدني على تقسيم اليات إلى أج

 حفظ اليات
 جًدا عال   6 0.93 4.29

10 

خدامي لخاصية التقييم الذاتي في تطبيق است

محفظ الوحيين قلل من اعتمادي على تقييم 

 املعلمة

 عال   7 1.18 4.00

2 
سماعي صوت القارئ ورؤية صورة الصفحة سّهل 

 علي تذكر موقع الية في الصفحة
 عال   8 1.48 3.76

 (0.77( ومعدل االنحراف املعياري )4.48دل املتوسط الحسابي )مع

لحظ أن آالذي يعرض  5من خلل االطلع على الجدول  راء عينة الدراسة حول محور "مستوى األداء" ي 

( "سهلت خاصية 1ن رقم )اوجاءت العبارت ،(4.48بلغ ) ؛ إذجًدا معدل املتوسط الحسابي لعبارات هذا املحور عال  

( "متابعة سجل الحفظ 6و) ،سماعي لآليات بصوت القارئ املفضل في تطبيق "محفظ الوحيين" حفظي لآليات" تكرار 

إذ بلغ املتوسط  ؛في تطبيق "محفظ الوحيين" سّهل علي معرفة مدى تقدمي في حفظ اآليات" بأعلى نسبة للموافقة
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( "سماعي صوت القارئ 2فض كانت العبارة رقم )وأعلى العبارات في مجموع نسبة الر  ،4.88الحسابي لكلتا العبارتين 

وبعد ذلك تليها  ،3.76املتوسط الحسابي لها  إذ بلغ ؛ورؤية صورة الصفحة سّهل علي تذكر موقع اآلية في الصفحة"

 ،خدامي لخاصية التقييم الذاتي في تطبيق محفظ الوحيين قلل من اعتمادي على تقييم املعلمة"است( "10العبارة )

( إلى االختلف بين طبعة املصحف 2ويعزى ارتفاع نسبة الرفض للعبارة رقم ) ،4وسط الحسابي لها وبلغ املت

املستخدم في تطبيق محفظ الوحيين وطبعة املصحف الورقي املعتمد لدى املتعلمات قبل بدء البرنامج التعليمي، 

مات، وقلل من اعتمادهن على التطبيق لبعض املتعل اما سبب تشتتً  ، وهذاواختلف موضع اآليات بينهما في الصفحة

إلى عدم إمكانية تطبيق فيها ( فيعزى ارتفاع نسبة الرفض 10في حفظ موضع اآليات في الصفحة. أما العبارة رقم )

محفظ الوحيين في تقييم صحة التلوة والتجويد وإخراج الحروف من مخارجها السليمة وتحقيق صفاتها، بعكس 

لذلك ال يمكن للتطبيق أن  ؛تمييز الخطأ وتزويد املتعلمة بالتغذية الراجعة بشكل مباشر معلمة الحلقة التي يمكنها

 يحل محل املعلمة في تقييم صحة التلوة. 

 "مستوى تحقيق تطلعات املستخدم"راء عينة الدراسة حول محور آ( 6جدول )ال

 فظيالتقدير الل الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقمال

14 
خدامي لتطبيقات الهواتف الذكية يشجعني است

 على تعلم القرآن في أي وقت وأي مكان
 جًدا عال   1 0.24 4.94

11 
خدامي لتطبيق "محفظ الوحيين" يحقق هدفي است

 الخاص بتعلم القرآن
 جًدا عال   2 0.61 4.65

12 
خدامي لتطبيق " محفظ الوحيين" يختصر علّي است

 ظي لألجزاء التي أريدهاالوقت والجهد في حف
 جًدا عال   3 1.12 4.41

13 

يمكنني الرجوع لتطبيق "القرآن تدبر وعمل" خارج 

الحلقة عندما َيصعب علي فهم بعض معاني 

 الكلمات لآليات

 عال   4 1.54 3.88

 (0.88( ومعدل االنحراف املعياري )4.47معدل املتوسط الحسابي )

راء عينة الدراسة حول محور "مستوى تطلعات املستخدم" آي يعرض الذ 6من خلل االطلع على الجدول 

( 14وجاءت العبارة رقم ) ،4.47إذ بلغ  ؛جًدا يلحظ أن معدل املتوسط الحسابي لعبارات هذا املحور عال  

إذ  ؛خدامي لتطبيقات الهواتف الذكية يشجعني على تعلم القرآن في أي وقت وأي مكان" بأعلى نسبة للموافقةاست"

( "يمكنني الرجوع 13أما أعلى العبارات في مجموع نسبة الرفض فكانت العبارة رقم ) ،4.94لغ املتوسط الحسابي لها ب

إذ بلغ املتوسط  ؛لتطبيق "القرآن تدبر وعمل" خارج الحلقة عندما َيصعب علي فهم بعض معاني الكلمات لآليات"

لهذه العبارة إلى وضوح شرح معلمة الحلقة لآليات ويمكن عزو انخفاض املتوسط الحسابي  ،3.88الحسابي لها 

 ومعاني الكلمات بحيث ال تحتاج املتعلمة إلى الرجوع للتطبيق لفهم بعض معاني الكلمات.

خدام تطبيقات القرآن في الهواتف استراء عينة الدراسة حول محور "اتجاهات املتعلمات نحو آ( 7جدول )ال

 الذكية في تعلم القرآن"

 التقدير اللفظي الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي رةالعبا رقمال

15 
خدام تطبيق "محفظ استمرار في ستأنوي اال 

 الوحيين" في املستقبل لتعلم القرآن الكريم
 جًدا عال   1 0.33 4.88

18 
 خدامستأنوي توجيه أفراد أسرتي ال 

 تطبيق "محفظ الوحيين" في حفظ القرآن الكريم
 جًدا ال  ع 1 0.33 4.88

 جًدا عال   2 0.33 4.88سأشارك زميالتي في الحلقات األخرى تجربة  19
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 التقدير اللفظي الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي رةالعبا رقمال

 خدامي لتطبيقات الهواتف في حفظ القرآناست

17 
يد 

َ
ؤ

ُ
م استأ

ّ
خدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعل

 القرآن الكريم
 جًدا عال   2 0.66 4.76

16 

 
ً
في تجربة تعلمي  اإيجابي   اأعتقد أن هناك فرق

خدام التقنية عن طريقة التعلم استب القرآن

 التقليدية

 جًدا عال   3 0.85 4.29

20 
أسعى للبحث عن تطبيقات قرآنية تعرض املحتوى 

 بطريقة أسهل ومرونة أكثر
 منخفض جًدا 4 1.32 1.88

 (0.64( ومعدل االنحراف املعياري )4.26معدل املتوسط الحسابي )

خدام استراء عينة الدراسة حول محور ""اتجاهات املتعلمات نحو آالذي يعرض  7بعد االطلع على الجدول 

لحظ أن معدل املتوسط الحسابي لعبارات هذا املحور عال    تطبيقات القرآن في الهواتف الذكية في تعلم القرآن" ي 

ملستقبل خدام تطبيق "محفظ الوحيين" في ااستمرار في ست( "أنوي اال 15وجاءت العبارة رقم ) ،4.26إذ بلغ  ؛جًدا

خدام تطبيق "محفظ الوحيين" في حفظ ست( "أنوي توجيه أفراد أسرتي ال 18والعبارة رقم ) ،لتعلم القرآن الكريم"

كانت العبارة  في حين ،4.88إذ بلغ املتوسط الحسابي لهن  ؛( بأعلى نسبة للموافقة19والعبارة رقم ) ،القرآن الكريم"

تعرض املحتوى بطريقة أسهل ومرونة أكثر" أقل العبارات في املتوسط ( "أسعى للبحث عن تطبيقات قرآنية 20رقم )

ويمكن عزو النتيجة السابقة إلى صعوبة معرفة اتجاه الصفحة في تطبيق محفظ الوحيين إن  ،1.32إذ بلغ  ؛الحسابي

امللحظة أثناء كانت في الجهة اليمنى أو اليسرى كما في املصحف الورقي، وسبق أن أشارت عدد من املتعلمات إلى هذه 

 تطبيق البرنامج التعليمي.

 ستأما الجزء األخير من اال 
ً

خدام تطبيقات استاملتعلمة عن  اعن مدى رض اطلعي  است بانة فكان سؤاال

 جابات لهذا السؤال.ستيعرض نسب اال  5والجدول  ،الهواتف الذكية في العملية التعليمية

 خدام تطبيقات الهواتف الذكية في العملية التعليميةاست املتعلمات عن ا( متوسطات مستويات رض8جدول )ال

ماستما مدى رضاك عن 
ّ
 القرآن؟ خدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعل

 %59 جًدا راض  

 %35 إلى حد كبير راض  

 %6 راض  

 %0 جزئًيا غير راض  

 %0 مطلًقا غير راض  

 %100 املجموع

وقد يعزى ذلك لتحقيق معظم املتعلمات ملستوى  ،4.41بانة ستكما بلغ املتوسط الحسابي العام ألداة اال 

كما يمكن تفسير ارتفاع نسبة  ،ما حقق رضاهن عن البرنامج التعليمي املصمم ، وهذاأداء مرتفع في االختبار البعدي

م القرآن الكر ءإلى مل االرض
ّ
يم، وتحقيقه مة البرنامج التعليمي لخصائص املتعلمات الكبيرات وتحقيقه لهدفهن في تعل

م بشكل ذاتي، وتوفير أنشطة تشجعهن على إبداء الرأي ستمثل: اال  ،للحاجات النفسية لتلك الفئة
ّ
قللية، والتعل

 واملشاركة، كما شّجع معرفتهن للهدف من البرنامج التعليمي قبل تطبيقه على مواصلة تعلمهن. 
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( بوجود اتجاه 2015(، والجريس ي وآخرون )2016من دراسة الحّمار وآخرون ) والنتيجة السابقة تتفق مع كّل  

م القرآن الكريم، وتتفق مع ما ذكره السنبل )استإيجابي نحو 
ّ
( في أن 2003خدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعل

لى الخصائص النفسية للكبار يساعد في إعداد البرامج التي تتفق مع حاجاتهم، وتتفق مع ما ذكره موريسون إالتعرف 

ألمور التي تحّفز املتعلمين الكبار على مواصلة ا( أن من Pappas, 2014وباباس ) et al., 2012) (Morrisonوآخرون 

باهتماماتهم، دعم  امعرفة املتعلمين الكبار الفائدة من البرنامج التعليمي املقدم لهم، وأن يكون متعلًق  :تعلمهم

ليمي، يتميز بواجهة بصرية جذابة، إمكانية الوصول إليه توافق مع مستواهم التعمقلليتهم وتعلمهم بشكل ذاتي، است

عبر أجهزة الهواتف الذكية، ويستطيع املتعلم تعلمه بتكرار عدد من الخطوات، وتتفق مع ما ذكره شلوسر 

خدام األساليب التي تشجع املتعلمين الكبار على املشاركة تزيد من فرصة نجاح است( في أن 2015وسيمونسن )

 يمية.العملية التعل

 : واملقترحات التوصيات

 توص ي الدراسة بما يلي:  ؛بناء على نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة

ين بمبادئ التصميم املرئي واملعايير الفنية والتربوية عند التخطيط إلنتاج يضرورة التزام املصممين التعليم -1

ع خصائص الكبار، وبما يلئم مستواهم وأن تتفق م ،البرمجيات التعليمية الخاصة بتعلم القرآن الكريم

 التعليمي. 

ين التعاون مع مطوري التطبيقات التقنية لتطوير تطبيقات قرآنية خبيرة قادرة ييجب على املصممين التعليم -2

وتزويد املتعلم بالتغذية الراجعة تحت إشراف  ،وتحديد األخطاء في اللحن والتجويد ،على تقييم تلوة املتعلم

 يرية لتحفيظ القرآن الكريم. الجمعيات الخ

يجب على القيادات التربوية في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التعاون مع الكفاءات املتخصصة في  -3

 تقنيات التعليم لتطوير خطط دراسية لتدريس القرآن الكريم وتوظيف نظريات التعلم.

ملتعلمين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بااللتحاق يجب على املعلمين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم إرشاد ا -4

 خدام تطبيقي محفظ الوحيين والقرآن تدبر وعمل في تعلم القرآن. استبحلقات القرآن في املدارس إلى 

ضرورة إقامة الورش التدريبية والدورات ملعلمي الحلقات حول كيفية دمج التقنية في تعليم القرآن الكريم  -5

تقنيات التعليم بالتنسيق مع مسؤولي التدريب في في عليمية من أخصائيين بطريقة تحقق األهداف الت

 الجمعيات الخيرية.

يجب على القيادات التربوية إقامة امللتقيات بين معلمي القرآن الكريم بشكل دوري لتبادل الخبرات والتجارب  -6

 آن الكريم.الناجحة في توظيف تقنيات التعليم وبرمجيات الوسائط املتعددة في تدريس القر 

 فادة من نتائج الدراسة في تطوير ممارساتهم في امليدان. ستعلى الباحثين في امليدان التربوي اال  -7

 دراسات مستقبليةبمقترحات 

قترح إجراء الدراسات اآلتية:  ؛بناء على نتائج الدراسة الحالية  ي 

  دراسة تقييمية للتطبيقات القرآنية املتوفرة في متاجر الهواتف الذكية. -1

خدام املتعلمات لتطبيقات الهواتف الذكية في مدارس تحفيظ القرآن استلى معوقات إدراسة وصفية للتعرف  -2

 الكريم لتعلم القرآن الكريم. 
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م األطفال للقرآن الكريم -3
ّ
ومقارنة ذلك األثر  ،دراسة أثر تطبيقات القرآن الكريم في الهواتف الذكية على تعل

 بالطريقة التقليدية. 

يبية ألثر تصميم خرائط ذهنية ملتشابه القرآن وفق نظرية العبء املعرفي على تثبيت الحفظ لخاتمي دراسة تجر  -4

 القرآن الكريم. 

 خدام تطبيق محفظ الوحيين على تعزيز مهارة تجويد القرآن الكريم. استدراسة أثر  -5

املعرفي في تعزيز مهارة  ءبخدام التلميحات اللونية ملتشابه القرآن في املصحف الورقي وفق نظرية العاستأثر  -6

 حفظ القرآن الكريم.

 قائمة املراجع: 

 
ً
 العربية: باملراجع  -أوال

 (. لسان العرب. بيروت: دار صادر.1414األفريقي، محمد مكرم بن منظور. ) -

 سالساد الصف في الكريم القرآن تلوة في ضعف الطلب لعلج مقترح برنامج أثر (. 2012 ( محمد إبراهيم داود، آل -

 .120-100(، 132واملعرفة، ) القراءة االبتدائي. مجلة

 (. كيف تحفظ القرآن الكريم. الرياض: دار طويق.2001آل نواب، عبد الرب بن ثواب. ) -

(. أساسيات التصميم التعليمي ربط املبادئ الرئيسية مع الطريقة واملمارسة، 2016براون، آبي؛ قرين، تيموثي. ) -

 (.2011ياض: جامعة امللك سعود )العمل األصلي نشر في عام )ترجمة عثمان التركي(. الر 

 .199-95(، 1)5آفاق علمية،  .(. الذاكرة في إطار نموذج مستويات املعالجة2013بن سعد أحمد. )ا -

من  2018فبراير  25بتاريخ  ترجعاست(. اإلطار املفاهيمي لكلية التربية. 2018جامعة امللك سعود) -

https://goo.gl/dDe7qR 

(. أثر تطبيقات الهاتف النّقال في مواقع التواصل 2015ريس ي، آالء؛ الرحيلي، تغريد؛ العمري، عائشة. )الج -

االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة واتجاهاتهن نحوها. املجلة األردنية في العلوم 

 .15-1(. 1)11التربوية. 

التدريس ي  املوقف في والبصر السمع ياستح طريق عن اإليجابي لتعلما (. فاعلية2013الحاج، وفاء عثمان. ) -

 لرعاية العاشر العربي ورقة مقدمة إلى املؤتمر العلمي النبوية. والسنة الكريم القرآن من تربوية علمية بدالالت

 العربي املجلس - واملتفوقين املوهوبين ورعاية التربوي  اإلصلح :ومؤشرات التميز معايير - واملتفوقين املوهوبين

 للموهوبين واملتفوقين. األردن، عّمان.

(. خطوات نحو التميز في حفظ القرآن الكريم. مجلة البحوث 2011حسن، مثنى محمود؛ الجودي، بسمة خالد. ) -

 .224-193العراق،  –ديوان الوقف السني  -والدراسات االسلمية 

خدام تطبيقات الهواتف الذكية في است(. أثر 2016. )الحّمار، أمل مبارك؛ النّجار، خلود؛ املديرس، عبدهللا -

مصر،  –تسهيل التعلم لدى الطلب املعلمين واتجاهاتهم نحو التعلم الجوال، دراسات تربوية واجتماعية 

2(22 ،)483-512. 

خدام الوسائط املتعددة ومستوى تحصيل الطلبة السابق است(. أثر طرق العرض ب2007حميض، أسماء خليل. ) -

 اكتساب املفاهيم الفيزيائية في املرحلة األساسية العليا. رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، األردن. على
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(. التكنولوجيا وتصميم التدريس. عمان: زمزم ناشرون 2012الرواضية: صالح؛ ودومي، حسن؛ والعمري، عمر. ) -

 وموزعون. 

من  2017ديسمبر  13بتاريخ  ترجعتاس(. الرؤية. 2018) 2030رؤية اململكة العربية السعودية  -

http://vision2030.gov.sa/. 

(. 1428(. التعلم بالوسائط املتعددة. الرياض: العبيكان. السبيعي، عبدهللا بن منصور. )2004ريتشارد، أي ماير. ) -

واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي خدام معمل القرآن الكريم في تنمية مهارات التلوة است

بمدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض . رسالة ماجستير بقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم، كلية التربية، 

 جامعة امللك سعود، الرياض.

 (. كيف تحفظ القرآن؟. مصر: دار البيان العربي للتراث.2006لح الدين)صالسعيد:  -

 (. التصميم التعليمي والوسائط املتعددة. عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع.2014ة، ناجي. )سمار  -

(. بناء مقياس التجاهات املتعلمين الكبار نحو محو األمية. مجلة كلية التربية 2003السنبل، عبدالعزيز عبدهللا. ) -

 .171-117(، 1)19مصر، -بأسيوط

 القرآن الكريم وتحفظه. بيروت: املكتبة العصرية. (. كيف تقرأ2014الشعراوي، محمد متولي. ) -

(. التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم اإلليكتروني، )ترجمة نبيل 2015شلوسر، لي آيرز؛ سيمونسن، مايكل. ) -

 (. 2005جاد عزمي(. مسقط: مكتبة بيروت )العمل األصلي نشر في 

رار عبر التقنية، ورقة مقدمة إلى ندوة القرآن (. تحفيظ القرآن الكريم بالتك2009الشنقيطي، أمين محمد. ) -

 .املدينة املنورة الكريم والتقنيات املعاصرة )تقنية املعلومات(،

خدام نمط التعلم املدمج على تصحيح است(. أثر تدريس القرآن الكريم ب2017الشهري، عبدالعزيز بن غرمان. ) -

 . 138-109(، 2)1جلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، التلوة لطلب حلقات األكاديمية القرآنية العاملية. امل

(. مفاهيم مفتاحية في التربية وعلم النفس. دراسات عربية في التربية وعلم 2009صبري، ماهر إسماعيل. ) -

 .24-13(. 3)2النفس، 

رآن الكريم في (. التعليم اإللكتروني للقرآن الكريم في جمعية املحافظة على الق2009الصبيحي، عمر محمد. ) -

 .املدينة املنورة األردن، تجربة وآفاق. ورقة مقدمة إلى ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعاصرة )تقنية املعلومات(،

(. الحاجة إلى تعريف عربي موحد ملفهوم تعليم الكبار. العلوم التربوية والدراسات 1992عبدالجواد، نور الدين. ) -

 .531-507(، 4)2اإلسلمية، 

خدام الوسائط املتعددة في إتقان التلوة استراتيجية القراءة التفسيرية باست(. فاعلية 2011زاهي نمر. ) دهللا،عب -

-من القرآن الكريم لدى طلب الصف السادس االبتدائي. التربية النوعية ةوالتحصيل في تدريس وحد

 .762-690(، 23مصر،)

مية املصحف اإللكتروني في زيادة كفاءة تحفيظ القرآن (. دور الوسائط التعلي2015عرمان، هيبات محمد. ) -

لتلميذ مرحلة األساس الحلقة األولى. بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستير، جامعة أم درمان اإلسلمية، 

 السودان.

(. أثر برنامج متعدد الوسائط في التحصيل الفوري واملؤجل ألحكام التجويد 2008العطوي، سالم سليمان. ) -

بة الصف الخامس االبتدائي في مدينة تبوك في اململكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، الجامعة لطل

 األردنية، األردن.

 (. معجم اللغة العربية املعاصرة. القاهرة: عالم الكتب.2008عمر، أحمد مختار. ) -

http://vision2030.gov.sa/
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م باملدينة املنورة األجهزة رس تحفيظ القرآن الكرياخدام معلمي مداست(. مدى 2015العمري، بندر بن محمد. ) -

 الذكية في تدريس مادة القرآن الكريم. رسالة ماجستير، الجامعة اإلسلمية باملدينة املنورة، املدينة املنورة.

(. املعامل القرآنية الذكية التكوين واألبعاد املعرفية. ورقة مقدمة إلى املؤتمر الدولي 1434الغانمي، عبدالعزيز. ) -

 .القرآنية، اململكة العربية السعودية، الرياضلتطوير الدراسات 

 (. كيف تحفظ القرآن الكريم. دمشق: دار الغوثاني.2002الغوثاني، يحيى عبدالرزاق. ) -

(. توظيف الطريقة التكاملية لتدريس اللغة: في تدريس القرآن الكريم لدى رياض 2015فلته، سميرة إدريس. ) -

 .لي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية، اململكة العربية السعودية، الرياضاألطفال. ورقة مقدمة إلى املؤتمر الدو 

(. القاموس املحيط. لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 2005، مجد الدين أبو طاهر. )يالفيروزآباد -

 والتوزيع.

رحلة الثانوية خدام تقنيات التعليم في تدريس القرآن الكريم باملاست(. واقع 2012الفيفي، عيس ى أحمد. ) -

 خدامها. رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسلمية، الرياض. استومعوقات 

 نجلو املصرية.(. الذكاء املنظومي في نظرية العبء املعرفي. مصر: مكتبة األ 2015الفيل، حلمي. ) -

الصف  طلبة لدى الكريم نالقرآ تلوة تدريس في الوسائط متعددة برمجية (. توظيف2018مرعي، أحمد صالح. ) -

 التربوية للدراسات اإلسلمية الجامعة للتعلم. مجلة دافعيتهم على وأثرهما الذاتية كفاياتهم ضوء في األساس ي الثامن

 .48-69(. 4)26والنفسية، 

تعليمية (. توصيات املؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية "البيئة ال2018مركز تفسير للدراسات القرآنية) -

من  2018فبراير  25بتاريخ  ترجعاستمارس(  4، 2015للدراسات القرآنية .. الواقع وآفاق التطوير". )

http://quranicconferences.com/v2/recommendations/. 

بمحافظات  -محو األمية-مقترحة لتفعيل برنامج تعليم الكبارراتيجية است(. 2016مصلح، محمد علي عوض. ) -

 غّزة. رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غّزة.

 القرآن لتعليم األول  العالمي وتكامل، املؤتمر تعاون  الكريم القرآن تعليم : الكريم القرآن لتعليم األول  العالمي املؤتمر -
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