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Abstract : 

 

    The research aimed to know the effect of teaching The Holy Qur’an by using the 

blended learning on correcting the recitation of memorization rings’ learners in the 

universal Qur’anic academy. The researcher used the quasi-experimental method. The 

participants were (34) academy learners in the first semester 1436/1437 AH. They 

were divided into two groups: control and experimental. The control group consisted 

of (17) students received traditional teaching. On the other side, the experimental 

group consisted of (17) students were taught via the blended learning by utilizing the 

Google’s Hangouts. The researcher relied on an achievement test (orally) as a main 

tool. The tool was testing four skills, which are (avoiding mistakes, modulation, 

rhythmic recitation, fluency). The findings showed that using the blended learning  
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had a statistical functional effect on improving all of the four recitation skills of the 

experimental group learners at the level of (0.05), compared with the control group 

which was (0.000). This finding was due to the advantages of the blended learning, 

compared with the traditional way of teaching Qur’an. The research recommended 

benefitting from the available free applications for teaching the Holy Qur’an, which 

increases the motivation of the learners. 
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 المستخلص:

هدف البحث إلى معرفة أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام التعلم المدمج على تصحيح التالوة  

لطالب حلقات األكاديمية القرآنية العالمية، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة 

( طالبًا من طالب األكاديمية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 34البحث من )

( طالبًا ُدرست بالطريقة 17هـ، موزعين على مجموعتين: األولى ضابطة )1436/1437

( طالبًا ُدرست عن طريق التعلم المدمج باستخدام أداة الهانق 17التقليدية، واألخرى تجريبية )

 التحصيلي )الشفوي( كأداة  ( من شركة قوقل. واعتمد الباحث على االختبارHangoutsأوتس )
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 –الترتيل  -التجويد  -اللحن  بحيث يقيس أربع مهارات وهي )تفاديفي البحث  رئيسة

االنطالق(، وتم التأكد من صدق االختبار بعرضه على عدد من المحكمين المختصين ذوي 

الخبرة والكفاءة في تخصص علوم القرآن واإلشراف التربوي لمجال الدراسات اإلسالمية، وأظهرت 

 التجريبية المجموعة طالب دااًل إحصائيًا لصالح تأثيراً  له كان التعلم المدمج النتائج أن استخدام

 بطالب المجموعة مقارنة (0.05الداللة ) مستوى  األربع عند التالوة تنمية جميع مهارات في

 مميزات من التعلم المدمج به يتمتع (، وتعزى هذه النتيجة إلى ما 0.000الضابطة حيث بلغت )

الكريم، ويوصي البحث إلى  القرآن تدريس في قليدية المتبعةالت الطريقة على يتفوق  تجعله

االستفادة من التطبيقات المجانية المتاحة في تدريس القرآن الكريم والتي تزيد من الدافعية لدى 

 الطالب.
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 مقدمة

القرآن  وبتعلم مجدها، وعنوان طريقها، نبراس وهو األمة، هذه فخر مصدر هو الكريم القرآن

للمتعلم . وقد وردت العديد من األدلة التي ترغب المسلم بتالوته  األخرى  العلوم آفاق تتفتح الكريم

وحفظه وترتب على ذلك األجور العظيمة، ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم : "خيركم من تعلم 

 . فالخيرية للمعلم والمتعلمالقرآن وعلمه" ] أخرجه البخاري [، 

بحفظ القرآن الكريم وتعليمه وضبط تالوته على الوجه وقد اهتم المسلمون على مر العصور 

 هيأ أن القرآن لهذا تعالى هللا تيسير من وإن الصحيح كما أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم.

 والوسائط الوسائل وأخضع منه، االستفادة طرق  وسهل وتعليمه، تعلمه وسائل حفظه وعدد سبل

 الكريم فيه وللقرآن إال يفتح والتقدم الحضارة أبواب من مشروع باب من فما، وحديثًا لخدمته قديماً 

القرآن  هذا أن على وبرهاناً  الناس لحاجات مواكبة منه، االستفادة للعالم ويتيح به، يخدمه مدخل

 .(1428ألحوالهم )السبيعي،  مصلح لهم صالح وأنه ومكان، زمان كل في للجميع نزل

القرآن الكريم في زمننا هذا ـ ويقارنه بما كانت عليه الحال منذ ومن ينظر إلى حال أّمتنا مع تعلم 

عشر سنوات تقريبا أو تزيد ـ سيدرك أن ثّمة تغيرات ال يستهان بها طالت الُمعلم والمتعلم، والبيئة 

ومن تلك التغيرات وجود الحواسيب واألجهزة التقنية التي  .(1434التي حولهما )اسكندراني ، 

لتطوير تعليم القرآن الكريم  والدعوة إلى هللا تعالى ، ألنها اللغة المناسبة  باتت وسيلة متميزة

لذا فإن  .(1434لعصر تفجر المعرفة العلمية وتطور وسائله التقنية الذي نعيشه )الراوي، 

االستفادة من هذه التقنية في عملية تعليم القرآن الكريم من شأنه أن يضيف السهولة والمتعة في 

 .(1434غانمي، التعلم )ال
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 الشهري حيث يؤكد وقد أجريت عدة دراسات حول استخدام التقنية في خدمة القرآن الكريم، 

كثير من مؤسسات دفع الالتقدم المتنامي والمتسارع لتقنيات المعلومات واالتصاالت  أن( 2005)

االهتمام والتنافس  إلىالتعليم العالي الحكومية منها والخاصة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية 

لالستفادة من إمكانات تلك الوسائط الحديثة وتوظيفها في مجال تقديم وبث مقررات المحموم 

أو  (Distance Learning)دراسية وبرامج تدريبية من خالل ما يعرف بنظام التعليم عن بعد 

وذلك كأسلوب بديل كليًا للتعليم التقليدي الذي يتطلب  (Virtual Education)التعليم االفتراضي 

 وجود الدارس والمعلم في مكان وزمان محددين أو كوسيلة مساندة للتعليم التقليدي.

 المحاضنالتعليم عن بعد وسيلة عصرية تقلل الكثير من العبء المالي واإلنساني على ف 

ركزت كما و  .(1434األداء )الشهري، القرآنية، و تختصر الوقت وتعطي مجااًل أكبر لتقييم 

بعض األبحاث والدراسات على تقنية الحواسيب اللوحية والتطبيقات الذكية في مجال القرآن 

كجزء ضروري من المعامل القرآنية الذكية ( التطبيقات 1434) الغانميحيث تناول الكريم، 

لقرآن الكريم في بيئات تقنية الذكية، والتي تعتمد على الوسائل المستحدثة والمواكبة لتدريس ا

كذلك التعليم بالهاتف المحمول أصبح شكاًل جديدًا من أشكال نظم التعليم الحديثة، ة، متقدم

والذي أصبح اليوم منتشرًا في جميع أنحاء العالم نظرًا لما حققه من سرعة الوصول إلى األفراد 

 .(1434في أي مكان وفي أي وقت )خليل، 

عليم القرآن الكريم إال أن صناعة البرمجيات في مجال القرآن الكريم بحاجة ومع هذا التنوع في ت

 تحقق الجودة من توظيف في تقنية االتصاالت المعاصرة، و  لدعم وتحديث لتالئم التطور الهائل
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عطار  يؤكدو  .(1434تقنيات الحاسب الحديثة في خدمة دراسات القرآن الكريم )الراوي، 

 انتشار والتعلم، فمع التعليم في التقليدية الطرق  عن يغني ال التكنولوجي ( أن التطور1432)

ومنها   -التعليمية العملية في وتوظيفها استخدامها على اإلقبال وزيادة اإللكتروني التعليم أنماط

 ومنها فاعليتها، أو تطبيقها دون  تحول قد التي الصعوبات ظهرت بعض ، -تعليم القرآن الكريم 

 مما واإلدارة والطالب المعلمين العملية التعليمية عناصر بين المباشر االجتماعي االتصال غياب

 التعليم أنماط تطبيق أن وكما المتعلمين، لدى االجتماعي االتصال مهارات على سلباً  يؤثر

 في توفيرها يصعب قد عالية، تكلفة تتطلب ومعدات أجهزة من تحتية بنية إلى تحتاج اإللكتروني

 لنمط الحاجة ظهرت التحديات لهذه ونتيجة المختلفة التعليمية المؤسسات لدى من األحيان كثير

المدمج  بالتعلم سمي ما وهو التقليدي التعليم ومزايا التعليم اإللكتروني مزايا بين يجمع جديد

(Blended learning،) فيما التعريفات من العديد للتعليم اإللكتروني، حيث هناك طبيعي كتطور 

التعليم  مثل التعليم، من أنماط عدة بين الدمج أنه على والتي تجمع المدمج، بالتعلم يتعلق

 دمج أو مزج المدمج هو بالتعلم ويقصد الذاتي، والتعليم اإللكتروني والتعليم لوجه وجهاً  التقليدي

 اإللكتروني، والمعلم االفتراضية الصفوف مع التقليدية الدراسية في الصفوف التقليدية المعلم أدوار

 والتعليم اإللكتروني.  التقليدي التعليم بين يجمع تعليم أنه أي

( من أهم أساليب التعلم المتطورة ويعد محور 2010لذا أصبح التعلم المدمج كما يؤكده عمار )

اهتمام الكثير من التربويين والمسئولين عن التعليم في معظم دول العالم، وتذكر الغامدي 

بأن التعلم المدمج يوفر مرونة التعلم للمتعلمين ويركز على كون التعلم يتم بطريقة ( 2007)

 يذكر يلجأ العديد من التربويين لهذا النوع من التعلم كما و  تفاعلية بعيدًا عن الطرق التقليدية.
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 غيرها أو أسرية التزامات لديهم من يحتاجها التي الراحة ( من أجل الدمج بين1432عطار )

، ووصولها التقليدية الصفوف في والذي نلمسه واإلنساني االجتماعي التواصل يفقدوا أن دون 

 .ممكنة تكلفة وأقل وقت أقصر في المتعلمين من عدد ألكبر

بين الطلبة بعضهم مع بعض،  التفاعلية الموجودة في هذا التعلم( بأن 2012) الموسوي ويضيف 

ويؤكد  وبين المعلم والطلبة، وزيادة نسبة التعلم لدى الطلبة، هي من أهم مزايا التعلم المدمج.

على أن من العوامل التي تساعد ( 2009و الغريب )( 2007( و شوملي )2009إسماعيل )

ة ينبيته، وتوافر الوتسهم في نجاح التعلم المدمج هو قابلية قياس مخرجاته والتأكد من فاعل

 التحتية من انترنت وأدوات متوفرة.

 إلى اللجوء حال في كما يسهم التعلم المدمج في التخلص من المشكالت التي تواجه المعلم سواءً 

 وفهم مما يوفر مرونة بينهما، بالدمج وذلك التعليم التقليدي، إلى اللجوء أو اإللكتروني التعليم

 بينهم فيما االجتماعية من العالقات حرمانهم دون  عن الملل، وبعد وجاذبية التطبيق في وسهولة

 من التعليم النوع هذا في الشخص فعالة، فيتعلم تفاعلية عملية التعليم فأصبح معلميهم، مع أو

 عمليتي وأساليب لطرق  مكمالً  المدمج التعلم لذا ُيعد .(2011يحتاج إليه )أبو زيد،  ما حسب

 وسيلة هي بل ذاتها، غايًة بحد أو هدفاً  ليست المعلومات تقنية أن إذ العادية، والتعلم التعليم

 وتعده المتعلم تساعد وهي والتربية، التعليم من المعروفة األغراض وتحقيق المعرفة لتوصيل

)مخلص، المعلومات  تقنية على بآخر أو بشكل تعتمد أصبحت التي الحياة، لمواجهة متطلبات

2015). 
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( 2010يتعلق بالتعلم المدمج وتنمية بعض المهارات في التعليم، فكما ذكر خلف هللا )أما فيما 

بأن التعلم المدمج يعتمد على التعليم من خالل النشاط، حيث يركز دور الطالب النشط وتفاعله 

اًل عن دوره الفردية والتعاونية والمشاريع بد في الحصول على تعلمه من خالل الدمج بين األنشطة

لبي والمتمثل في تلقي واستقبال المعلومة فقط، وكما يساعد وبشكل ملحوظ على زيادة فاعلية الس

التعليم من خالل تحسين المخرجات التعليمية وذلك بتوفير ارتباط بين حاجات الطالب والبرنامج 

 التعليمي.

 ( وهي:2005ولتطبيق التعلم المدمج هناك استراتيجيات وطرق أربع ذكرها زيتون )

 ستراتيجية األولى: ويتم من خاللها تقسيم الدروس فيما بين التعليم التقليدي والتعلم اال

 اإللكتروني، وذلك حسب طبيعة الدروس، ويتكرر ذلك في التقويم.

  االستراتيجية الثانية: يتم فيها تقسيم الدرس الواحد أو الجلسة الواحدة بين التعليم التقليدي

ن البداية للتعلم التقليدي ويليه التعلم اإللكتروني، ويتم والتعلم اإللكتروني، بحيث تكو 

 التقويم بأحد األسلوبين.

  االستراتيجية الثالثة: يتم فيها تقسيم الدرس الواحد أو الجلسة الواحدة بين التعليم التقليدي

والتعلم اإللكتروني، بحيث تكون البداية للتعلم اإللكتروني ويليه التعلم التقليدي ، ويتم 

 تقويم بأحد األسلوبين.ال

  االستراتيجية الرابعة: يتم فيها تبادل االعتماد على كل من التعلم التقليدي و التعلم

 اإللكتروني عدة مرات في الدرس الواحد.
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( بأن التعلم المدمج يحتوي على العديد من العناصر التي يمكن دمجها 1432كما يذكر عطار )

دد من هذه العناصر مع بعضها، وهي وذلك بدمج أي عللحصول على هذا النوع من التعلم، 

فوف افتراضية ومعلم حقيقي وفيديو تفاعلي وبريد إلكتروني ورسائل إلكترونية صصفوف تقليدية و 

 المحادثات عبر االنترنت.مستمرة و 

 

 

 ل:جو جمن شركة  آوتسالهانق أداة 

هو عبارة عن خدمة للتواصل عبر  (Google Hangouts) باإلنجليزيةأو  جوجل هانق آوتس

والتواصل عبر الفيديو، وتم تطوير هذه الخدمة من قبل  المحادثة الفورية اإلنترنت، تضم

وتوجد هذه الخدمة ضمن حزمة خدمات  2013 عام مايو 15 وتم اطالقها في جوجل شركة

 .أشخاص أن يتواصلوا عبر الصوت والصورة والكتابة 10بحيث يمكن لـ  +جوجل

مليون مستخدم خالل عام واحد من طرح  400حاجز الـ  +جوجل بعد تجاوز عدد مستخدمي

في فضاء التواصل االجتماعي، الدعائم األساسية أنها إحدى  جوجل أثبتت، 2011الخدمة في 

إذ أصبحت خدمة جوجل+ بمثابة "الركيزة االجتماعية" التي تضم جميع منتجات جوجل وخدماتها 

وبذلك تكون خدمة جوجل+ منصة واحدة  وتيوبالي رائط ووصواًل إلىبدءًا من البحث ومرورًا بالخ

 .تشمل في طياتها جميع الخدمات والميزات التي تقدمها جوجل للمستخدمين
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الخاصة بشركة جوجل  الفيديوالصوت و تقنية اجتماعات  وعلى جوجل+ ه  الهانق آوتسأداة 

كما  ،واحدة أشخاص في آن واحد ومن خالل جلسة 10والتي يمكنها استضافة ما يصل إلى 

على نطاق عام وبشكل متزامن عبر ميزة البث المباشر على  جلسةالأنها توفر إمكانية بث 

منذ طرحها على جوجل+، كما أثبتت شعبية كبيرة الهانق آوتس  وقد جذبت ميزة، يوتيوبال

على الهانق آوتس وفر كما ي ،كفاءتها وأهميتها المتزايدة بالنسبة إلى وسائل اإلعالم حول العالم

جوجل+ للفرد طريقة فريدة من نوعها في التواصل مع جمهوره نظًرا ألنها تتيح له إمكانية إجراء 

ستندات أو المشاركة في مشاهدة مقطع فيديو أكان يريد مشاركة م مناقشة تفاعلية للغاية، سواءً 

 .أو مجرد استخدام بعض التأثيرات السطحية المثيرة على يوتيوب

إلى أنها مكنت المستخدمين من إجراء الهانق آوتس أداة كما ترجع الشعبية الكبيرة التي شهدتها 

الهانق أداة انيات ولقد استفاد عدد كبير من القنوات اإلخبارية من إمك ،نقاش على مستوى عالمي

على جوجل+ عن طريق إجراء حوارات مع شخصيات شهيرة وضيوف بارزين على الهواء آوتس 

مباشرة عبر صفحاتهم على جوجل+، حيث يمكن لعدد غير محدود من الجماهير مشاهدة الحوار 

رد ن من مجو تحول المستخدميفي الوقت الفعلي والتفاعل معه أيًضا من خالل التعليقات، وبذلك 

 .مشاهدين إلى شركاء في الحوار

لعقد اجتماعات الهانق آوتس كما تستخدم الشركات والكيانات التجارية في جميع أنحاء العالم 

 فيديو، باإلضافة إلى استخدام هذه التقنية بين طالب الجامعة للتعاون مع بعضهم على إعداد ال
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 ين األحباب على بعد آالف األميالالمشروعات الجماعية، عالوة على أنها وسيلة للتواصل ب

 .(2015)ويكبيديا العربية، 

 مشكلة البحث 

 تعليم في المساعدة التعليم تقنيات في استخدام ملحوظ قصور وجود (1423حظ الهمزاني )ال 

 تدني في ذلك ساهم وقد وجهاز التسجيل، السبورة في ينحصر يكاد استخدامها وأن التالوة،

 مشرفي من لعدد، وهذا التدني اتضح من خالل مقابلة ومناقشة الطالب لدى التالوة مستوى 

 القرآن تحفيظ مدارس في الطالب لدى مهارة التالوة في ، ويبرز الضعفالكريم القرآن ومعلمي

بعض الدراسات  الكريم، حيث أوصت القرآن تخدم التعليمية التي التقنيات قلةل خاصة، الكريم

الحديثة )الزعاقي،  التقنيات واالستفادة من الموجودة، التقنيات مراجعة بضرورة التعليمية للجهات

 (.1423و الهمزاني،  1416

من هنا برزت مشكلة البحث والتي تكمن في وجود متعلمين يرغبون بتصحيح تالوتهم على 

 معلمين متميزين لكن تواجههم عدة عقبات، منها:

والقراءة على المعلمين بسبب  عدم إمكانية الحضور لحلقات التحفيظ في المساجد -

 تعارضها مع أوقات العمل لدى بعض المتعلمين.

 عدم استطاعة المعلم من التسميع لجميع الطالب في نفس الوقت لكثرتهم. -

 عدم وجود معلمين متوفرين في جميع األوقات لتصحيح التالوة للطالب. -
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استخدام التعلم المدمج في  أثر للتعرف على تتحدد مشكلة الدراسة في أنها تسعىوبناًء عليه 

تصحيح التالوة، وعليه يمكن صياغة سؤال الدراسة كالتالي: ما أثر تدريس القرآن الكريم 

 ؟األكاديمية القرآنية العالمية باستخدام التعلم المدمج على تصحيح التالوة لطالب حلقات 

 البحث أهمية

 : من أهميته البحث يستمد

  . وتعليمه تعلمه وفضل للمسلم، بالنسبة الكريم القرآن أهمية .1

 على حديثة تعليمية تقنيات باستخدام الكريم القرآن تدريس في أجريت التي البحوث ندرة .2

 .الباحث حد علم

 .أي زمان ومكانتوفير طريقة مناسبة لتصحيح التالوة للمعلمين والمتعلمين في  .3

 أهداف البحث

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:

معرفة أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام التعلم المدمج على تصحيح التالوة عند  .1

 المستوى المهاري.

 توفير بدائل في مجال تعليم القرآن الكريم. .2

 المساهمة في معالجة عجز معلمي القرآن الكريم. .3

 

 البحث أسئلة

 :التالي الرئيس السؤال عن أجاب البحث فإن السابقة؛ األهداف ولتحقيق
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حلقات التعلم المدمج على تصحيح التالوة لطالب  ما أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام

 ؟األكاديمية القرآنية العالمية

 األسئلة التالية:  عن البحث أجاب الرئيس السؤال عن ولإلجابة

 لمجموعة التجريبية؟ا لدىهل هناك فرق في مهارة تفادي اللحن بين التطبيق القبلي والبعدي  .1

 التجريبية؟المجموعة لدى هل هناك فرق في مهارة التجويد بين التطبيق القبلي والبعدي  .2

 التجريبية؟المجموعة لدى هل هناك فرق في مهارة الترتيل بين التطبيق القبلي والبعدي  .3

 التجريبية؟المجموعة لدى هل هناك فرق في مهارة االنطالق بين التطبيق القبلي والبعدي  .4

 

 متغيرات البحث

 اشتمل البحث على المتغيرات التالية:

 أواًل: المتغير المستقل )طريقة التدريس( وله مستويان:

 المستوى األول: طريقة التدريس باستخدام التعلم المدمج. -

 المستوى الثاني: طريقة التدريس التقليدية. -

 ثانيًا: المتغير التابع: تصحيح التالوة.

 

 

 حدود البحث
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 بالحدود التالية:تتحدد نتائج الدراسة 

 .األكاديمية القرآنية العالمية -اقتصرت الدراسة على مدينة الرياض  الحدود المكانية: -

 هـ.1436/1437الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الحدود الزمانية: -

 .األكاديمية القرآنية العالميةعينة من طالب حلقات الحدود البشرية:  -

 مصطلحات البحث

 :التالية النواحي من سليمة قراءة الكريم القرآن قراءة :التالوة

 الدقيق الضبط . 

 مواطنهما في والوصل الوقف. 

 مخارجها من الحروف إخراج. 

 (1407 )الحمادي، التجويد أحكام تطبيق. 

 

بحيث يلقن المعلم  ةيقصد بها تعليم الطلبة القرآن الكريم من خالل المشافه  :التقليدية الطريقة

 .(2003طالبه القرآن الكريم تلقينًا شفويًا )بادحدح، 

 اإللكتروني التعلم فيها يتكامل التي التعلم أنماط من نمط أنه المدمج التعلم ُيعرف التعلم المدمج:

  توظف وبحيث واحد، إطار في وسماته بعناصره لوجه وجهاً  التقليدي التعليم مع بعناصره وسماته
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 اإلنترنت في شبكة على المعتمدة أو الكمبيوتر على المعتمدة االلكتروني سواء التعلم أدوات

 االفتراضية )الباتع و والفصول التقليدية الفصول العملية، في والدروس للمحاضرات، التعلم أنشطة

 (.2008السيد، 

التعلم المدمج إجرائيًا بأنه: تصحيح التالوة عن طريق التعلم المدمج للمجموعة  ويمكن تعريف

( لقاءات ويصححون 8( بمعدل )Hangouts) أوتسالهانق أداة التجريبية بحيث يستخدمون 

 ( لقاءات.4)وجهًا لوجه( بمعدل ) األكاديميةتالوتهم في 

 إجراءات البحث

 أواًل: منهج البحث:

المنهج شبه التجريبي، وهو "المنهج الذي يقوم في األساس  تم استخداملتحقيق أهداف البحث 

على دراسة الظواهر اإلنسانية كما هي دون تغيير" وفى تعريف آخر هو "دراسة العالقة بين 

 (.2001متغيرين على ما هما عليه في الواقع دون التحكم في المتغيرات" )صالح وآخرون، 

د المنهج المناسب لطبيعة هذه الدراسة التي تعتمد على مجموعتين )تجريبية وهو بذلك يع

وضابطة( حيث ستكون المجموعة التجريبية تعتمد على تصحيح التالوة عن طريق التعلم المدمج 

( لقاءات ويصححون تالوتهم في 8( بمعدل)Hangouts) أوتسالهانق أداة بحيث يستخدمون 

( لقاءات، في حين أن المجموعة الضابطة تستخدم الطريقة 4)وجهًا لوجه( بمعدل )األكاديمية 

 )وجهًا لوجه( مع المعلم.األكاديمية التقليدية وهي تصحيح التالوة في 
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 ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها:

األكاديمية القرآنية يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب حلقات  مجتمع الدراسة: . أ

هـ وقد بلغ 1436/1437والمسجلين خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي العالمية 

 ( طالب.350العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة )

من قبل إدارة الحلقات في األكاديمية بطريقة  تم اختيار عينة الدراسةعينة الدراسة:  . ب

طالب عليها لدى  أوتسالهانق  و أداة وذلك بسبب توفر األجهزة الذكية  ،قصدية

( طالبًا من الطالب المسجلين في 34تكونت العينة من )حيث  المجموعة التجريبية،

( طالبًا 17لنفس الفصل الدراسي، حيث تكونت المجموعة الضابطة من ) األكاديمية

درسوا باستخدام التعلم  اً ( طالب17درسوا بالطريقة التقليدية، والمجموعة التجريبية من )

 المدمج.

 :البحث تاو أدثالثًا: 

من األدوات المستخدمة في التعليم عن بعد والتعلم المدمج،  العديدطالع على االبعد  . أ

وجد أن هناك عدم اكتمال بعضها في الخصائص واللغة مثل )ادمودو(، أو صعوبة في 

استخدامها لمختلف المتعلمين مثل )أكادوكس(، لذا تم االختيار على أداة متيسرة وسهلة 

وهي عبارة عن  جوجل( من شركة أوتسوالمتعلم وهي أداة )هانق االستخدام للمعلم 

 .والتواصل عبر الصوت والفيديو المحادثة الفورية خدمة للتواصل عبر اإلنترنت، تضم

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 لمناسبته وذلك للبحث، رئيسة التحصيلي )الشفوي( كأداة  االختبار على االعتماد تم . ب

 قبل االختبار نموذج مر وقد، تنميتها المراد والمهارات الكريم، تدريس القرآن لطبيعة

 التالية: النهائية بالخطوات صورته إلى وصوله

 :االختبار من الهدف تحديد .1
 في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ مدى معرفة إلى التحصيلي االختبار يهدف

التعلم المدمج على تصحيح التالوة  استخدام أثر ومعرفة المقررة، للسورة مستوى التالوة

 .األكاديمية القرآنية العالميةلطالب 

 صدق األداة: .2
( 10عرضها على عدد من المحكمين وبلغ عددهم )تم للتأكد من صدق االختبار 

محكمين من المختصين ذوي الخبرة والكفاءة في تخصص علوم القرآن واإلشراف التربوي 

ني لمجال الدراسات اإلسالمية، للتأكد من أن أسئلة االختبار تقيس األهداف التي بُ 

 االختبار من أجلها.

 :القرآنية السورة اختيار .3

خبرة معلم القرآن  ومدى  على للتالوة، بناءً  سورتي )الفاتحة( و)الكهف( كمنهج اختيار تم

يفسد قد أركان الصالة والخطأ في قراءتها  أحد أهمية سورة الفاتحة للطالب حيث أنها

 .قراءتها كل جمعةيستحب له الصالة، وسورة الكهف ألن المسلم 
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 :األولية صورته في االختبار نموذج صياغة .4

 سورة من سورة الفاتحة ومقطعين من تتكون  والتي التحصيلي االختبار أسئلة إعداد تم

 آخر( السورة. – وسط - )أول من أسطر)تقريبًا(، ستة مقطع كل طول الكهف،

 درجة، عشر خمسة اللحن تفادي مهارة :على عدة مهارات وهي االختبار درجات وزعت وقد

 حده، على كالً ( واالنطالق التجويد والترتيل أحكام تطبيق) مهارة من لكل درجات وخمس

 وضع تمالمعلم وإدارة الحلقات مع  وبالتعاون ، درجة ثالثون  الدرجات مجموع يكون  بحيث

 :(1كما في الجدول ) لوحدها مهارة كل درجة الحتساب معيار

 (: توزيع درجات االختبار على المهارات1جدول )

 اللحن تفادي
 الخطأ إعادة الخطأ التنبيه

 درجتان حسم كاملة درجة حسم درجة نصف حسم

 التجويد
 الخطأ إعادة الحكم تطبيق في الخطأ

 كاملة درجة حسم درجة نصف حسم

 الترتيل
 الخطأ إعادة الوقف في الخطأ

 كاملة درجة حسم درجة نصف حسم

 االنطالق
 التعثر إعادة التالوة في التعثر

 كاملة درجة حسم درجة نصف حسم

 

 :التجربة تطبيق خطواترابعًا: 

تم  البحث، متغيرات وضبط التجربة لتطبيق الالزمة والتجهيزات االستعدادات اكتمال وبعد

  أوتسالهانق  بأداة  الخاصة التعليمات بعضحيث تم شرح األكاديمية القرآن في  بمعلم االجتماع
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الصوتي فيه والتأكد من عدم وجود أي مشاكل قد تواجه المعلم وكيفية استعماله وتجربة االتصال 

 :التالية الخطوات بإتباع وذلك البحث أسئلة عن اإلجابة تم ثم ومن أثناء تطبيق التجربة،

 :التجربة تطبيق إلجازة المختصة الجهات مع التنسيق .1

لى للمشرف العام ع مشرف البحث الموجه من سعادة  خطاب على بالحصول وذلك

 .األكاديمية على طالب التجربة بتطبيق ،األكاديمية القرآنية العالمية

 :التحصيلي لالختبار القبلي التطبيق .2

تحصيلي  اختبار قام المعلم بتطبيق التجربة بتطبيق البدء قبل المجموعتين تكافؤ من للتحقق

بحيث يكون لهما،  التدريس قبل والضابطة المجموعتين: التجريبية على )شفوي( قبلي

ت( لداللة الفروق بين -متوسط الدرجات مناسب بين المجموعتين، ثم تم استخدام )اختبار

يبين النتائج التي  (2)مجموعتي البحث في االختبار القبلي لالختبار التحصيلي، والجدول 

 :تم التوصل إليها

 القبلي(: المتوسط الحسابي وقيمة )ت( بين مجموعتي البحث لالختبار 2جدول )

 االختبار القبلي
 (0.05الداللة ) قيمة ت المتوسط العدد المجموعة
 0.390 0.872 22.88 17 الضابطة
 0.825 -0.223 24.29 17 التجريبية

 (0.05* نجد أن الدرجات للمجموعتين ال يوجد بينهما فرق عند مستوى )

 

 

 

 :تدريس المجموعتين التجريبية والضابطة .3
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سورتي )الفاتحة(  بتدريس البدء تم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي، من االنتهاء بعد

األول للعام  الدراسي الفصل بداية مع والضابطة التجريبية المجموعتين و)الكهف( لطالب

. ( لقاءات في األسبوع وعلى مدار أربعة أسابيع3هـ، وذلك بواقع )1437-1436الدراسي 

 وذلك على النحو اآلتي:

 : التجريبية للمجموعة التدريس . أ

 القرآن معلم قام وقد ،التعلم المدمج باستخدام)تالوة(  المحددة السورة تدريس تم

 المجموعة هذه مع التالية الخطوات حيث اتبع المجموعة، هذه بتدريس األكاديميةب

 :لها بالتدريس البدء قبل

 (.أوتسبتدريب المعلم على استخدام أداة )هانق  الباحث قام 

  تشغيل كيفية على التجريبية المجموعة طالب تدريبقام المعلم ببعدها 

 ا.معه والتعامل ،األداة 

 باستخدام المقررة السور وتالوة لتدريس أسبوع كل من لقاءين تخصيص تم 

وجهًا األكاديمية لتدريس الطالب في  اللقاء وتخصيص ،(أوتس)هانق أداة 

 لوجه مع المعلم.

 :الضابطة للمجموعة التدريس . ب

 داخل التقليدية بالطريقةنفسه  معلمال طريق عن نفسها المقررة السور تدريس تم 

 والتلقين من المعلم لطالبه تلقينًا شفويًا. ةالمشافه تعتمد والتي ،األكاديمية

 

 :التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق .4
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 االختبار البعدي  المعلم بتطبيق قام للتجربة، المقررة السور دراسة من االنتهاء بعد

 استخدام أثر لقياس والضابطة، التجريبية المجموعتين طالب التحصيلي )الشفوي( على

 .التعلم المدمج على تصحيح التالوة للطالب

 :التجربة تطبيق من االنتهاء .5

هـ، واستمرت 1436/1437 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل خالل التجربة تطبيق تم 

 لقاءات أسبوعية. ثالث بواقع أسابيع، أربعة لمدة التجربة

 نتائج البحث

 النتائج: عرض

 البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية تم تحليل واالختبار التجربة، تطبيق من االنتهاء بعد

ما أثر تدريس القرآن الكريم سؤال البحث الرئيس والذي ينص على " لإلجابة على  النتائج

 ".التعلم المدمج على تصحيح التالوة لطالب حلقات األكاديمية القرآنية العالمية؟  باستخدام

 هي على النحو التالي:و ولإلجابة عن السؤال الرئيس البد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية، 

المجموعة  دىلهل هناك فرق في مهارة تفادي اللحن بين التطبيق القبلي والبعدي  .أ 

 ؟التجريبية
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في التطبيق القبلي والبعدي في مهارة  التجريبيةدرجات المجموعة بحساب متوسط تم 

 يبين( 3تفادي اللحن، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة )ت(، والجدول )

 النتائج على النحو التالي:

(: داللة الفرق في مهارة تفادي اللحن بين التطبيق القبلي والبعدي في المجموعة 3جدول )
  التجريبية

 مهارة
 تفادي اللحن

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

 الداللة
0.01 

 1.539 12.35 17 القبلي
2.313- 0.001 

 1.015 13.18 17 البعدي
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق القبلي 

 . القياس البعدي في المجموعة التجريبيةوالبعدي في مهارة تفادي اللحن لصالح 

المجموعة  لدىهل هناك فرق في مهارة التجويد بين التطبيق القبلي والبعدي  .ب 

 التجريبية؟

بحساب متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في مهارة  تم

( يبين النتائج 4التجويد، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة )ت(، والجدول )

 على النحو التالي:

بين التطبيق القبلي والبعدي في المجموعة  التجويد(: داللة الفرق في مهارة 4جدول )
 التجريبية

 مهارة 
 التجويد

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة 
 )ت(

 الداللة
0.05 

 1.237 3.18 17 القبلي
2.279- 0.037 

 1.147 3.76 17 البعدي
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق القبلي 

  القياس البعدي في المجموعة التجريبية. لصالحالتجويد والبعدي في مهارة 

المجموعة  لدىهل هناك فرق في مهارة الترتيل بين التطبيق القبلي والبعدي  .ج 

 التجريبية؟

بحساب متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في مهارة  تم

( يبين النتائج 5الترتيل، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة )ت(، والجدول )

 على النحو التالي:

(: داللة الفرق في مهارة الترتيل بين التطبيق القبلي والبعدي في المجموعة 5جدول )
 التجريبية

 مهارة 
 الترتيل

المتوسط  العدد التطبيق
 الحسابي

 قيمة  االنحراف المعياري 
 )ت(

 الداللة
0.05 

 0.712 4.59 17 القبلي
0.293 0.773 

 0.874 4.53 17 البعدي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق عدم يتضح من الجدول السابق 
 .رتيلالقبلي والبعدي في مهارة الت

المجموعة  لدىهل هناك فرق في مهارة االنطالق بين التطبيق القبلي والبعدي  .د 
 التجريبية؟

بحساب متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في مهارة  تم
( يبين النتائج 6االنطالق، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة )ت(، والجدول )

 على النحو التالي:

(: داللة الفرق في مهارة االنطالق بين التطبيق القبلي والبعدي في المجموعة 6جدول )
 يةالتجريب

 
 

 الداللة قيمة  االنحراف المعياري المتوسط  العدد التطبيق مهارة 
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 0.05 )ت( الحسابي االنطالق
 1.147 4.24 17 القبلي

1.367- 0.188 
 0.795 4.59 17 البعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق عدم يتضح من الجدول السابق 

 .نطالقالقبلي والبعدي في مهارة اال

بحساب متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في جميع  تمكما 

إجابة على السؤال  ل إلىو المهارات، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة )ت(، للوص

التعلم المدمج على تصحيح التالوة  ما أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام: "  الرئيس وهو

 حلقات األكاديمية القرآنية العالمية؟ ". لطالب

 ( على النحو التالي:7الجدول )تبين معه من خالل 

 

(: داللة الفرق في جميع المهارات بين التطبيق القبلي والبعدي في المجموعة 7جدول )
 التجريبية

 جميع المهارات

المتوسط  العدد التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة 
 )ت(

 الداللة
0.05 

 3.988 21.82 17 القبلي
4.513- 0.000 

 3.020 24.65 17 البعدي

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق القبلي 
، مما يعني ذلك تفوق المجموعة التجريبيةوالبعدي في جميع المهارات لصالح المجموعة 

درست التجريبية التي درست باستخدام التعلم المدمج على المجموعة الضابطة التي 
 باستخدام الطريقة التقليدية.

 مناقشة النتائج
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 أن استخدام األولى النتيجة من يتضح ،البحث لها توصل التي للنتائج السابق العرض خالل من

تنمية جميع  في التجريبية المجموعة طالب لصالح إحصائيا داالً  تأثيراً  له كان التعلم المدمج

 (،0.05الداللة ) مستوى  عند االنطالق( الترتيل، اللحن، التجويد، األربع )تفادي التالوة مهارات

 (.0.000الضابطة حيث بلغت ) المجموعة بطالب مقارنة

على تصحيح  التعلم المدمج الستخدام اإليجابي األثر مدى يوضح السابقة النتائج تلك تأمل إن  

 األربع. التالوة مهارات في والكهف سورتي الفاتحة في تالوة التالوة لدى الطالب المستهدفين

 أظهرت حيث عام، بوجه االختبار في الطالب أداء على واضح أثر للتعلم المدمج كان فقد

سورتي الفاتحة  تالوة درست التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائياً  دالة وجود فروق  النتائج

 .الهانق آوتسأداة التعلم المدمج عن طريق  باستخدام والكهف

 الطريقة على يتفوق  تجعله مميزات من التعلم المدمج به يتمتع لما نظراً  ،منطقية النتيجة وهذه

 بحلقات تحفيظ القرآن. الكريم القرآن تدريس في التقليدية المتبعة

 بين داللة إحصائية ذات فروق  وجود إلى تشير والتي البحث، هذا نتيجة فإن العموم وجه وعلى

 الضابطة لصالح المجموعة طالب درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط

 التعليمية التقنيات باستخدام نتائج الدراسات الواردة سابقًا والمتعلقة مع تتفق التجريبية، المجموعة

( ودراسة 1434)الراوي، ( ودراسة 1428دراسة )السبيعي،  مثل: الكريم القرآن تدريس في

( حيث أظهرت هذه الدراسات بأن استخدام التقنية 1434( ودراسة )الشهري، 1434)الغانمي، 

 في تعليم القرآن الكريم له أثر إيجابي لدى الطالب.
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 التوصيات والمقترحات

 بما يلي:في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث 

 استخدام التعلم المدمج في تدريس القرآن الكريم. .1

دافعية الاالستفادة من التطبيقات المجانية المتاحة في تدريس القرآن الكريم والتي تزيد من  .2

 لدى الطالب في التعليم.

حث المسؤولين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم على عقد دورات تدريبية مستمرة في  .3

 مدمج لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم.استخدام التعلم ال

الكريم لغير  القرآن تالوة تصحيح على التعلم المدمج استخدام أثر لمعرفة دراسة إجراء .4

 .الناطقين باللغة العربية

 .لطالباتلالكريم بالنسبة  القرآن تالوة تصحيح على التعلم المدمج استخدام أثر دراسة إجراء .5

 

 المراجع

مجلة كلية (. تفعيل التعليم المدمج لتدريس العلوم. م2011عبدالفتاح. ) أبو زيد، د. عمرو صالح

 . 10مصر، ع -التربية بالفيوم 

(. تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التالوة المتأصلة هـ1434اسكندراني، حفصة. )

 العربية المملكة .يةالقرآن الدراسات لتطوير الدولي المؤتمر .لدى الفئة العمرية ما فوق الثالثين

 الرياض. السعودية،

(. التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة، عالم م2009إسماعيل، الغريب زاهر. )

 الكتب، القاهرة.
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 . وثيقة إلكترونية من موقع: صيد الفوائد. كيف تحفظ القرآن ، م(2003)بادحدح، علي بن عمر. 

 تنمية المدمج في والتعلم التعلم من كل استخدام م(. أثر2008المولى. ) السيد، عبد الباتع، حسن و

 نحو واتجاهاتهم المهنية الدبلوم طالب لدي التعليمية الويب مواقع وإنتاج تصميم مهارات

 الثالث العلمي المؤتمر عن خاص عدد وبحوث، دراسات التربية: التعلم، تكنولوجيا تكنولوجيا

 "وعنوانه  التربوية الدراسات معهد مع باالشتراك 2007التربية  لتكنولوجيا العربية للجمعية

 .القاهرة بجامعة المؤتمرات بمركز ، "اإلبداع حيوية  ...العلم والتعلم نشر التعليم تكنولوجيا

 لدى تالميذ العلوم تحصيل تحسين في التعلم دائرة استخدام . فاعليةم(2001)عبدهللا.  صالح جاسم،

 .البحرين ،العربي الخليج رسالة  .الكويت بدولة متوسط األول الصف

 .الرياض للنشر، المريخ دار  .اإلسالمية التربية تدريس . أساليبهـ(1407)يوسف.  الحمادي،

(. فاعلية كل من التعليم اإللكتروني والمدمج في تنمية مهارات إنتاج م2010خلف هللا، جابر محمد. )

مجلة كلية النماذج التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر، 

 ، أبريل2، ج82ع  التربية بينها،

في تطوير دراسات (. أحدث تقنيات الحاسوب واألجهزة اللوحية ودورها هـ1434الراوي، د. قتيبة. )

 الرياض. السعودية، العربية المملكة . القرآنية الدراسات لتطوير الدولي المؤتمر .القرآن الكريم

 

 مقرر القرآن حفظ على التعليمية الوسائل بعض استخدام . أثرهـ(1416)سعود.  إبراهيم الزعاقي،

كلية ، منشورة غير ماجستير رسالةبنين.  – متوسط األول الصف طالب لدى وتالوته الكريم

 .الرياض سعود، الملك جامعة التربية،

 –القضايا  –(. رؤية جديدة في التعليم: التعليم اإللكتروني المفهوم م2005زيتون، حسن حسين. )

 الرياض. .الدار الصولتية للتربيةالتقييم .  -التطبيق 
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 التالوة مهارات تنمية في الكريم القرآن معمل استخدام (.هـ1428) عبدهللا بن منصور. السبيعي،

 بمدينة الكريم تحفيظ القرآن بمدارس االبتدائي السادس الصف طالب لدى واالحتفاظ بالتعلم

سعود،  الملك جامعة التربية، كلية ،وسائل وتكنولوجيا التعليم قسمب ماجستير رسالة  .الرياض

 .الرياض

أسلوب للتطوير المهني الختصاص المكتبات (. التعليم عن بعد م2005الشهري، منصور بن علي. )

 جامعة العلمي، البحث عمادة اآلداب، كلية بحوث مركز ،والمعلومات في المكتبات األكاديمية

 سعود. الملك

 الولي المؤتمر .(. استثمار التقنية في خدمة القرآن الكريمهـ1434الشهري، د. نوح بن يحيى. )

 الرياض. السعودية، العربية المملكة . القرآنية الدراسات لتطوير

(. األنماط الحديثة في التعليم العالي: التعليم اإللكتروني المتعدد الوسائط م2007شوملي، قسطندي. )

 جامعة بيت لحم. ندوة ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي.والتعليم المتمازج. 

 

 .المرشد في إعداد البحوث والدراسات العلمية(. م2001صالح وآخرون، أبو القاسم عبد القادر. )

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، سلسلة األوراق  مركز البحث العلمي والعالقات الخارجية،

 العلمية.

 لدى التحصيل على المدمج التعلم استراتيجية استخدام (. أثرهـ1432عطار، د. عبدهللا إسحاق. )

 مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى القرى.  مأ جامعة في الجامعية طلبة الكلية

(. فاعلية استخدام التعلم المزيج في تنمية التحصيل المعرفي م2010عمار، محمد عيد حامد. )

والتخيل البصري في الهندسة الكهربائية لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي واتجاهاتهم 
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الجمعية  المزيج والمتنقل: اإلمكانات والتحديات،بحث مقدم للمؤتمر الدولي األول، التعليم نحوه. 

 ، مسقط.(7-6نية لتكنولوجيا التعليم: ص )العما

 ( السنة الخامسة.35ع) ،مجلة العلوم اإلنسانية(. التعلم المؤلف. م2007الغامدي، خديجة. )

 الدولي لمؤتمرا .(. المعامل القرآنية الذكية التكوين واألبعاد المعرفيةهـ1434الغانمي، عبدالعزيز. )

 الرياض. السعودية، العربية المملكة ،القرآنية الدراسات لتطوير

(. تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية في التعليم م2015مخلص، د. محمد محمدي محمد. )

دراسات عربية في   .المدمج واالستفادة منها في تطوير التعليم اإللكتروني بالجامعات المصرية

 ، المدينة المنورة.السعودية العربية المملكة ،النفسالتربية وعلم 

 إدارة .بعد عن للتعليم العربية االستراتيجية (.م2005والعلوم. ) والثقافة للتربية العربية المنظمة

 .تونس التربية،

العلوم التربوية  لمدمج في تحصيل طلبة كلية التربية.ثر التعليم اأ(. م2012الموسوي، سالم عبدهللا. )

 .89العراق، ع، والنفسية

 رسالة .بنين بنات – الثانوية بالمرحلة الكريم القرآن تدريس معوقات .هـ(1423) غني. خالد الهمزاني،

 .سعود، الرياض الملك جامعة التربية، كلية التدريس، وطرق  المناهج قسم منشورة، غير ماجستير

 2015ديسمبر  3الزيارة في ت مت(. جوجل هانق آوتس. م2015العربية. ) ويكيبيديا
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